ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský
občasník.
I když je teprve jaro, tak už máme
motorkářskou sezónu v plném proudu, a
jak se rozšiřují řady motorkářů …..to sice
nemám nikde statisticky podchyceno, ale
podle toho, co vidím na silnicích, si
myslím, že se nepletu, tak to už spíš i
v časných jarních měsících vypadá na
silnicích jako v parném létě ….myslím
tedy co se týká počtu motorkářů. Asi i
kvalitní oblečení způsobuje
to, že
jezdíme i za chladného počasí a stačí,
aby jen na chvilku vysvitlo sluníčko a
oschly silnice a už nějaké ty odvážlivce
na dvou kolech potkáte.
Já bych se ale teď ještě v úvodu rád
vrátil
k minulému
číslu
Občasníku,
protože jsem byl po delší době nadšen

z reakcí vás čtenářů a opravdu jsem byl
potěšen, jaké téma vás vyprovokovalo
k psaní dopisů do redakce. Žádné
motorky a skútry, ale připomenutí výročí
velké říjnové socialistické revoluce a
výstřelu Aurory na Zimní palác. Úmyslně
jsem uvedl, že byl výstřel z Křižníku
Potěmkin, což určitě ocenili znalci naší
filmografie, zvláště pak filmu Černí
baroni. A světe div se, první reakce
přišla ze západu ….až ze západního
Německa. A jak se dříve říkalo, že
marxismus-leninismus
nejlépe
znají
faráři, aby mohli proti této ideologii
bojovat ve svých kázáních, tak historii
VŘSR znají zřejmě nejlépe v západním
Německu .

A jak jsem již uvedl, první se ozvalo Německo, jmenovitě Tony Kratochvíl:

Marcelku hned jsem otevrel nas oblibeny obcasnik, ale na první
strance zjistuji, ze mas asi chybu v sovětských dejinach. Ten
vystrel nebyl z Potemkina (to byly jen ty vesnice), ale z Aurory.
Byl bych nerad, kdybychom timto urazili nase sovetske soudruhy. Nebo
opravdu někdo vystrelil jeste jednou? Vim, ze tam tehdy měli velky
bord...Prirozene nemusis obcasnik znovu opisovat, staci, kdyz na
srazu rozdas pivo!
Ale vazne, moc velkydik za hezke cteni.
Tony
Situaci jsem Tonymu vysvětlil a svedl to
na film Černí baroni, který se zřejmě
v Německu
nevysílal,
protože
mám
takový pocit, že by Němci nejen
nepochopili, kdo to byli Černí baroni, ale
vzhledem k jejich specifickému humoru

by se u toho ani nezasmáli …..aspoň ne
ti ze severu Německa. Upozorňuji, že
Tony svoji chybu uznal a zbavil mě
povinnosti platit na srazu všem pivo .

Dále se ozvala paní Jarka Brutarová:

Nic mě nepřekvapilo, Lenin se přece narodil v nóbl rodině a jmenoval
se Uljanov, Stalin byl Gruzínec a jmenoval se Džugašvili a Velká
říjnová revoluce byla v listopadu. Kdo ví, co se ještě dozvíme o
dnešku?
Olda Karas připomněl, že nejen v Rusku byl bordel:

Karel IV. byl křtěný také jako Václav, nic nového ani u nás!!!!
A o tom , co se děje dnes ani nemluvě.
A Jirka Pollak ze Švýcarska dodal:
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A na Aurore povida pruvodce: „Z tohoto dela byla
revoluce..."
A dyz se clovek na delo poradne podival, tak tam stalo:
„Zbrojovka, Skodovy zavody, Plzen, 1923!“

zahajena

…….a tak otázka zní, jestli bych se neměl v Čezetářském občasníku více věnovat ruské a
sovětské historii než skútrům? Ale zatím zůstanu u těch motorek, skútrů …….a občas tam
tedy něco z té politiky přihodím.
My
se
samozřejmě
společně
opět
podíváme na akce, kterých se naši
členové zúčastnili, ale snad ještě akce,
která byla plánovaná – neplánovaná stojí
za povšimnutí. Moje druhá kniha Skútr
Čezeta vyšla již ve druhém doplněném
vydání.
Ten
„doplněk“
mimo
jiné
obsahuje informace o elektrickém skútru
Čezeta typ 506 a vše bylo dohodnuté
tak, že kniha bude vydána těsně před
březnovou výstavou Motocykl 2017 v
Praze
v Letňanech,
kde
proběhne
světová
premiéra
právě
tohoto
elektroskútru a na jeho premiéře bude
jako novinka prezentována a prodávána
tato kniha, popř. proběhne i její
autogramiáda. Avšak, ….jak se výstava
blížila, firma Čezeta Motors s.r.o. se
mnou přestala komunikovat , pánové
Oliva i Smith přestali odpovídat na moje
maily a aby toho nebylo málo, tak kniha

CO JSME

DĚLALI

byla sice z tiskárny dodána včas, avšak
výtisky byly poškozené a nakladatelství
celou zásilku vrátilo tiskárně. Nicméně
na výstavě jsem se byl podívat, ale
Čezetu jsem tam marně hledal. Výstavy
se firma nezúčastnila .
Pokud však chcete o nově elektrické
Čezetě vědět víc, tak si na netu můžete
navrhnout její specifikaci a podívat se,
kolik prasátek s úsporami musíte rozbít,
abyste na toto elektrické prasátko měli.
Firma
uspořádala
během
dubna
prezentaci
ve
svém
showroomu
v Mirošovicích, které se zúčastnil nás
kolega Ondra Gudelj, a tak určitě
nepohrdnete
nějakými
informacemi
z této akce, ke které jsem ještě přidal
rozhovor s panem Smithem, zveřejněný
na netu.
Ale vezmeme ty akce hezky popořádku.

– AKCE ČSSČ

(I JINÉ)

8. návštěva motomuzea v Křivoklátu 25.-26.3. 2017 (****)
To nám ten život pěkně letí, už
8. návštěva motomuzea Jawa a
ČZ v Křivoklátu, a s tím pak
spojené
posezení
v hotelu
v Roztokách a pro některé jedince i přespání
do druhého dne. Před časem jsem psal
v Občasníku, že někteří z našeho klubu
vlastní popř. si v poslední době pořídili
nějakého automobilového veterána, aby se
veteránsky zajistili na „stará kolena“ a
nemuseli jen přihlížet, až ti ostatní odjedou
na motorkách a jim už tak moc ta
jednostopá jízda nebude vyhovovat. A tak
jsme
někteří
dorazili
na
Křivoklát
automobilovým
youngtimerem,
Zdeněk
s krásnou Simcou a já jako škodovák ….s

čím asi tak????  Vašek nestihl opravu ani
STK, a tak musel Octávii popř. Žigulíka
nechat doma.
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Jinak průběh celé akce …opět klasika, jen
mám trochu pocit, že tím, jak jsme se
v roce 1989 odstřihli od filozofie marxismuleninismu, přestaly fungovat i některé
základní poučky obsažené v této filozofii.
Např. to, že se vše vyvíjí od jednoduššího ke
složitějšímu a od horšího k lepšímu, že vše
stoupá „vzhůru“ po jakési spirále. Jenomže
se mi zdá, že ta spirála buď už skončila
anebo, že je na konci blbě zakalená a drát
se nám nějak nečekaně ohnul dolů ….aspoň
tedy v oblasti velikosti porce „medvědí
tlapy“. Nebyl jsem sám, kdo si toho všiml,
někteří si ji už ani nedali a my skalní
„tlapaři“ jsme se ptali číšníka, jestli se nějak

v té velikosti kuchař nespletl, jestli nám
omylem nedal místo tlapy medvěda tlapu
medvíděte popř. dětskou porci. Odpověď
byla přesná a lakonická: „Tlapa je tak velká,
jak si přeje pan majitel. Tečka.“ Takže
obdobná situace jak ve Lhenicích, kde nám
už kolínko taky tak vloni nechutnalo, jako
dříve . No nicméně, když jsme jedli, tak
pan majitel odpočíval ….hodil si dvacet, a
tak pak večer, když se nám opět dostavil
hlad, musel to řešit aspoň haldou topinek
s česnekem,
abychom se
při spánku
vzájemně
nerušili
kručením
v břiše
……takže jsme se rušili jen chrápáním a
silným česnekovým aroma.

Toto zmenšování porcí se dle mých
zkušeností nazývá německy zkratkou PKO
(Produkt
Kosten
Optimierung),
čili
„nákladová
optimalizace
produktu“.
Já
chápu, že každý chce vydělávat, že pokud
OSVČ
není
v zisku,
zkrachuje,
ale
zmenšovat porce a vysvětlovat to tím, že
v hospodě
na
Křivoklátu
mají rajskou
omáčku s knedlíkem za 180 Kč, to není
myslím úplně to správné řešení. Mám
známé, kteří mají vinárnu, kde se vaří. Je
tam narváno, těžko tam najdete místo. A

když jsem se té známé, která tam vaří, ptal,
jestli ta porce 200 g je opravdu 200 g, že mi
připadá větší, tak odpověděla: „Ne, je určitě
větší, ale to, že přihodím k masu pár deka a
stojí mě to o 10 Kč víc, tak to se mi mockrát
vrátí tím, že mám pořád plnou hospodu,
protože hosti se rádi vrací !!!“ Je to trošku
odlišný přístup a jinak pojatý podnikatelský
záměr, udělejte si sami úsudek o tom, co je
lepší
a
z dlouhodobého
hlediska
perspektivnější .
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Jinak dobrý, ovšem za jídlo beru hvězdičku
……..a mám velké obavy, co bude dál. Např.
letos už do Lhenic nejedeme, doufám, že
tak nedopadne i Křivoklát. Byla by to škoda,

protože je to akce před sezónou, kdy máme
šanci se sejít a popovídat si a zatím bývala
velice dobrá účast.

5

Představení skútru Čezeta 506, Mirošovice 22.4.2017 (*****)
Jak jsem už uvedl v úvodu,
konala se prezentace nového
elektroskútru
přímo
v showroomu
v Mirošovicích,
kam jsme i my, jako členové Skútrklubu,

byli předloni panem Smithem pozváni a vy
jste si mohli v Občasníku reportáž přečíst.
Letos se za náš klub této akce zúčastnil
kolega Ondra Gudelj, který mi pak poslal
tento dopis:

Ahoj Marceli,
doufám, že jste sobotní výlet zvládli v pořádku a příliš vás to
nespláchlo. Já se nakonec rozhodl jet se podívat na představení nové
Čezety 506. Posílám tedy malou „reportáž“ z místa a přidávám foto.
Sobota byla bohužel velice deštivá a
tak
se
celé
představení
odehrálo
uvnitř,
prakticky
v obýváku
pana
Smithe.
Velice
pěkná
usedlost
v Mirošovicích u Prahy je jeho domovem
i jakýmsi „vývojovým centrem“ nové
Čezety. Akce byla zahájena prohlídkou
sbírky Čezet a testovacího modelu
„otloukánek“ na kterém bylo znát, že
život
v testech
není
jednoduchý.
Následně
jsme přistoupili
k dlouho
očekávanému ceremoniálu odhalení. Pan
Neil
Smith
promluvil
něco
málo
k vývoji a technice nové elektrické
Čezety
a
nastínil
její
další
budoucnost.
Osobně
mě
potěšilo
prohlášení, že je si vědom tradice a
velmi dobrého jména Čezety, na kterou
chce navázat.
Nové prase má, podle pana Smithe,
unikátní
systém
ovládání
plynu
a
rekuperační brzdy. Zjednodušeně řečeno,
plyn funguje ve standardním režimu jako
přidávání rychlosti, ale rukojeť lze
protočit i v opačném směru. Tedy proti
směru jízdy a tehdy je právě v činnosti
brzda s rekuperační funkcí. Díky tomu
lze prodloužit dojezd, který je ve
standardu udáván na 150 km při plně
nabitých bateriích, a řekněme nešetrné
jízdě.
Když už jsme u té jízdy,
v nabídce budou dvě varianty. Jedna
slabší s rychlostí do 85 km/h a druhá
silnější do 120 km/h. Tomu budou
v podstatě odpovídat baterie. Zde je
poměrně zajímavá skutečnost, že baterii
si člověk buď koupí, nebo pronajme.
Koupit
baterii
znamená
investici
67.500,- Kč a pronájem 1.125,- Kč měsíčně. Pronájem se zdá být lepší
variantou, protože životnost baterie je omezená a jde o risk, jak dlouho
může spolehlivě fungovat. A především co potom s ní? Navíc, jak v úvodní
řeči pan Smith sám řekl, vývoj pokračuje dál a je počítáno s další
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generací
baterií,
které
půjdou
jednoduše instalovat do stávajícího
stroje.
Jak je z obrázků vidět, nová Čezeta je
velice podobná té původní a snaha
zachovat
tvary
prasete
je
neoddiskutovatelná. Přesto se najdou
odlišnosti. Na první pohled upoutá
zadní část s moderním LED brzdovým
světlem. Prezentovaná varianta však
prý není finální a dojde ještě k
„učesání“ zadní partie, aby světlo
bylo
součástí
karoserie.
Další
viditelnou
odlišností
jsou
řídítka
s novými ovladači. Na levé straně
s voličem jízdních programů a na pravé
standardně
s plynem
a
zmíněnou
rekuperační
brzdou.
Také
tachometr
výrazně povyrostl a bohužel narušuje
symetrii původního osazení tachometr –
hodiny. Místo hodin či později spínací
skříňky je budík s informací stavu
nabití baterií. Posledním na první
pohled znatelným prvkem je mnohem
hlubší zakrojení do štítu před řidičem,
resp. prostor pro nohy, který má větší
boční ochranu.
Karoserie je nově laminátová a díky ní
má
celý
stroj
celkovou
hmotnost
nějakých 150 kg. Díky počasí bohužel
nedošlo na testovací jízdy, proto
nemohu posoudit vliv velice nízkého
těžiště – díky umístění baterie. Přes
všechno se však nejednalo ještě o
finální podobu stroje. Chyběla schránka
pod sedlem, která by měla pojmout až
dvě helmy. Také je prý uvažován háček na tašku
jako u původního prasete. A mnoho dalších
drobností. Otázkou je, co z toho bude jako
doplňková výbava a co standard. V současné
chvíli
je
již
na
http://cezeta.cz/koupit.phpaktivní
konfigurátor, kde je možné volit si doplňky
jako plexi štít, adaptivní světlomet, nebo
třeba GPS alarm. Vše je ale stále v procesu a
vývoji.
Na závěr možná zajímavá informace ohledně
plánované strategie prodeje. Dle vyjádření
zástupců týmu nové Čezety je o tento stroj již
nyní poměrně velký zájem v zahraničí. Jejich
plán je tedy takový, že v první fázi, údajně
od května 2017, má vzniknout půjčovna. Tedy za
zatím nespecifikovaný poplatek vezmete 506-ku
a vyrazíte se svézt po okolí Mirošovic.
Myslím, že je to dobrý nápad po vzoru Harley7

Davidson.
Chlapci
ze
Šalamounky
takto
velmi
úspěšně
„loví“
zákazníky. Přeci jen svezení je
důležité. Navíc prý vám bude vrácena
částka za půjčení, pokud Čezetu
potom koupíte. Moc se těším, až to
spustí, protože budu určitě jeden
z prvních, kdo si to pojede zkusit.
Jestli si 506 koupím, to netuším.
Startovací cena 166.400,- za slabší
variantu je dost. A v okamžiku kdy
se člověk chce lépe svézt a vybrat
si i nějaké doplňky, snadno atakuje
čtvrt
milionu
korun.
Na
druhou
stranu, je-li to celé zacíleno spíše na cizince, může být Čezeta úspěšná
a možná opět dobyde zašlou slávu českých strojů ve světě.
Měj se krásně!
Ondra
Neil Smith, šéf znovuzrozené Čezety: Nabídneme skútr s největším dojezdem na
elektřinu na světě





Zakladatel nové Čezeta Motors Neil Smith |
FOTO: Čezeta
Autor:Martin Jedlička
Foto:Čezeta
Vydáno:25.4.2017

ROZHOVOR: Letos je tomu šedesát let, kdy se
začala vyrábět Čezeta, skútr s ikonickým
designem, na kterém vyrostla celá generace
řidičů. Její výroba trvala jen pár let, ale dnes se
vrací v moderním pojetí s pohonem na elektřinu.
Za znovuzrozením legendárního skútru stojí Brit Neil Smith, s nímž jsme si povídali o tom, jaké
jsou jeho ambice s tradiční českou značkou. A ty jsou vskutku globální.
Neil Eamonn Smith se přistěhoval do České republiky z rodné Británie a když si pořídil svoji
první Čezetu, do skútru z 50. let se zamiloval. Postupně si jich koupil několik, až se zrodil plán
na znovuzrození slavné značky. Cesta k němu nebyla lehká, trvala několik let, kdy se značku
snažil koupit, což se nakonec podařilo. Také prodal své akcie BP a Shellu a z nich financoval
vývoj. Celkem symbolické, když vyvíjíte elektroskútr.
“Jsme na začátku revoluce ve výrobě motocyklů,” řekl jste při představení nového
modelu elektrické Čezety 506. Co tím myslíte?
V segmentu motocyklů se změny odehrávají už nějakou dobu. Když se ohlédneme do minulosti,
tak posledních 100 let mají motocykly pohon na benzín, výjimečně na naftu. Ale to nebyl první
pohon, předtím se krátce používala pára.
Legendární skútr Čezeta se vrací. Má elektromotor a původní design
Dlouhá karoserie ve tvaru torpéda, dlouhé sedlo a výrazné stupačky. Před šedesáti
Dlouhá karoserie ve tvaru torpéda, dlouhé sedlo a výrazné stupačky. Před šedesáti
lety se začala vyrábět Čezeta, která vstoupila do historie svým ikonickým designem
a vyrostla na ní celá generace řidičů. Dnes se vrací v moderním pojetí s pohonem na
elektřinu, design si ale ponechá. Levné to ale nebude.
V Československu se Čezeta vyráběla v letech 1957 – 1964 a stala se symbolem
volnosti, zábavy a dobrodružství. Prodalo se jich přes 100 tisíc, plno se jich
zachovalo dodnes a mnoho z nás na ni s láskou vzpomíná.
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To co se děje nyní je úžasné. Přichází další zlomový okamžik. Za 5-10 let bude spalovací motory
u motorek používat málokdo, jejich konec je nevyhnutelný. V moderních zemích je trendem
zbavovat se spalovacích motorů v centrech měst, proto se budou používat jiné metody pohonu
a nástup elektřiny bude vlastně přirozený. Žijeme v úžasné době, pokud chcete vstoupit na
nový trh a ten trh jako takový vystavět. Dnes máme příležitost vybudovat novou značku typu
Honda nebo Kawasaki, které tady dominovaly posledních 50 let.
Všechno se dnes mění. Vespa nemá žádný elektrický skútr, Honda nemá žádný elektrický skútr,
takže je tady šance pro firmy, které za sebou nemají zázemí obrovských koncernů. To jsme my.
My nemáme továrnu vyrábějící spalovací motory, takže nemáme ani problém, že bychom
museli něco měnit v celé své podstatě.
Zakladatel Neil Smith s rodinou v první dílně
Čezety
Jenomže benzín natankujete za minutu na
čerpací stanici, které jsou všude.
Jedna věc je postavit motorku, druhá je
vybudovat síť nabíjecích stanic. Je to stejné,
jako když před 100 lety začínaly spalovací
motory, tak čerpací stanice také nikde nebyly.
My ale tenhle problém nemáme, Čezetu můžete
zapojit do klasické 220V zásuvky. Když se nás
lidé ptají, jestli máme síť nabíječek, my jim
říkáme: jsou všude, máte ji doma, u přátel,
můžete to nabít kdekoliv.
Samozřejmě že rychlonabíječky zvládnou skútr nabít rychleji. To je ale problém hlavně u aut,
která jsou větší a těžší, takže na ujetí stejné vzdálenosti potřebujete víc energie a doma si je
zatím tak lehce nenabijete. Ale celá naše motorka váží 140 kilogramů. Jenom baterie v Tesle
váží 800 kg, tedy víc než 4 Čezety. Teoreticky za noc doma nabijete náš skútr na 450 km —
teoreticky, tak velké baterie zatím nemáme. Používáme nejlepší dostupné baterie, stejné jako v
Tesle, a ujedeme na nich 150 kilometrů. To se ale snad během pár let výraz ně zlepší, násobně.
Proto počítáme s tím, že baterie bude možné snadno vyměnit, podle vývoje této technologie.
Čezeta je poměrně drahá. Základní verze stojí 155.000 Kč, navíc musí zákazník platit
pronájem za baterii. To je víc než stojí Vespa, a už ta je pokládaná za drahý skútr.
Musíme se srovnávat s elektrickými vozidly, ne s Vespou. Podívejte se na nejprodávanější
elektromobil na českém trhu, Nissan Leaf. Ten také není zrovna nejlevnějším autem.
Srovnávejme tedy s elekroskútry z Číny. Ty jsou mnohem le vnější.
Jsou neuvěřitelně levné. S Čínou se srovnávat nedokážeme, tam jsou ve výrobě úplně jiné
podmínky. My se musíme chovat podle práva Evropské unie. Kdybychom vyráběli jako v Číně,
dokázali bychom být o 40 % levnější. Ale já si nemyslím, že lidé v Česku by chtěli, aby výrobek
jako je Čezeta byl vyráběn v Číně. Místo toho než jít cestou nejnižší ceny a nejnižší kvality
raději investujeme peníze do kvalitních součástek a vyrábíme v České republice, kde se to
přesto dá dělat za rozumnou cenu. Věříme, že lidé si raději připlatí za kvalitní produkt, který má
úplně jinou úroveň a použité materiály.
Srovnávat s Vespou se můžeme, jen kdybychom srovnávali skútr bez motoru. Elektrická
zástavba zvyšuje cenu asi o 100 tisíc korun. Navíc tohle je ruční výroba v malé sérii. V případě,
že by se navýšila produkce, tak fixní náklady budou pochopitelně nižší. Ale my se chceme
vyznačovat také exkluzivitou. Budete jedineční, když budete jezdit s tímhle skútrem.
Zajímají nás i trendy sdílení (u automobilů tzv. carsharing). Ty hle možnosti dříve nebyly, díky
mobilním aplikacím dnes vyřídíte mnoho věcí online, takže nemusíte třeba vůbec do banky.
Dnes nepotřebujete za každou cenu mít auto, statistiky říkají, že auta většinu času stojí na
místě a nikam nejezdí. Když si Čezetu pořídíte ve 4 lidech, můžete se o ni dělit a najednou už to
není tak drahé.
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Jak říkáte, elektroskútry jsou dražší než skútry se spalovacím motorem. Mají nějaké
výhody?
Je to elektrické, takže je to bezúdržbové. Jako kdybyste měli ledničku na kolech. O ledničku se
také nikdy nestaráte, stojí ve vaší kuchyni a většinu času normálně funguje. Přitom se
spalovacími motory je pořád nějaký problém, ovlivňuje je počasí a tak dále. U elektrického
skútru se nestaráte skoro o nic, jen o kola a brzdy, můžete ho používat roky a roky a bude to
fungovat. Ve skutečnosti údržbou spalovacího skútru strávíte 10x více času než údržbou
elektrického, to je ten hlavní rozdíl. Elektrický skútr má také nižší náklady na provoz, než když
pálíte benzin.
Nová, elektrická Čezeta 506
Jak byste definoval zákazníka, který si
koupí
elektrickou
Čezetu?
Jeden typ zákazníka jsou lidé kolem 40-50 let,
co už asi vlastní pěkné auto, ale v hezkém
letním dnu si rádi vyjedou na skútru. Pro někoho
to může být hračka, pro někoho doplněk pro
určité příležitosti. Lidé s garáží mohou snadno
vyřešit nabíjení, a když je hezké počasí, tak si
vyjedou skútrem. Je to jednodušší, než jet
autem, a je to větší zážitek.
Dalším typem zákazníka jsou lidé, které zajímá
design, je pro ně důležitý určitý styl. Kdykoliv s
tím skútrem někam jedu, všichni na se na něj
překvapeně koukají a líbí se jim. Možná jsou
zákazníci i lidé, co by uvažovali o koupi Vespy, ale ta už je trochu okoukaná.
Děláme to pro lidi, kteří vědí, že za kvalitu se vyplatí si připlatit. Zaplatíš víc, dostaneš víc. Lepší
výkon, lepší vzhled, lepší dojezd. Čínské motorky ujedou 50-80 kilometrů, baterie během pár
měsíců ztrácí na kapacitě a reálný dojezd se sníží třeba na 40 kilometrů.
Vývoj
elektroskútru
musel
stát
dost
peněz,
kdo
ho
financoval?
Financuji to sám. Dlouhou dobu jsem pracoval v soukromém sektoru, v technologických
společnostech, postupně jsem nashromáždil nějaký kapitál. Nedávno jsem také prodal a kcie BP
a Shellu, což jsou společnosti, které budou mít složitou budoucnost. Měly by si klást otázky, co
budou dělat, až se nebude spalovat ropa v motorech. Byť samozřejmě má i jiná využití.
Co bylo nejnáročnější při vývoji nové Čezety? Co jste se při tom naučili?
Obecně není úplně jednoduché vyvinout novou motorku. Určitě je to jednodušší než vyvinout
nový automobil, ale snadné to nebylo. Začali jsme od náčrtů a všechno jsme vyvinuli úplně
nově, ze staré Čezety jsme si vzali hlavně design. Motorku jsme si nejdřív připravili na 3D
tiskárně, vyvinuli jsme novou plynovou rukojeť s unikátním patentem, na spoustu částí jsme
používali 3D tiskárnu. Každou jednotlivou součástku jsme museli sami vyrobit.
Celé je to proces. Musíte najít správné lidi, dobré inženýry, techniky, a ti vám pomůžou postavit
motorku. Druhá věc je z toho udělat funkční byznys, vstoupit na trh a uspět, a to je primárně
moje úloha. Asi nejsme první, kdo něco takového zkoušel, možná tu už někdo takový byl a
neuspěl. Možná to bylo proto, že to bylo moc brzy, ještě nebyl ten správný čas. Nebo nedokázal
postavit všechno co patří k byznysu: správný marketing, vysvětlit lidem o co jde. Na tom
pracuji nejméně polovinu mého pracovního času. Musíte vyřešit financování, najít vhodný model
prodeje. Hodně sleduji jak to dělá Tesla a snažím se ten model vylepšit.
Během několika měsíců budeme mít v našem showroomu vystavené hotové skútry, budete si je
moci koupit a rovnou s nimi odjet. Chceme se zaměřit na přímý prodej, nechceme dealery, kteří
by zvyšovali cenu. Na našem webu si bude moci skútr kdokoli objednat online.
Navíc půjde o exkluzivní záležitost. Vzhledem k našim současným kapacitám výroby jich zatím
budeme vyrábět celkem málo a to bude také jedno z lákadel, budete mít něco , co nikdo jiný
nemá. Což také souvisí s cenou, o níž jsme mluvili.
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Produkční verze Čezety 506 při svém odhalení v
dubnu 2017
Jakým
způsobem
budete
pracovat
s
šedesátiletou
historií
značky?
Je jasné, že se s ní musí pracovat různě podle
konkrétní země. V České republice tento design
každý zná, ale musíme pracovat velice citlivě se
značkou. Zatímco ve Velké Británii musíme
odvyprávět celý příběh. Žil jsem tam skoro 40 let
a žádnou Čezetu jsem tam nikdy neviděl, bude to
něco unikátního. Nebo název “prase”, to funguje
v Česku a Německu, ale v Británii to nebudeme
chtít používat.
Co chystáte do budoucna? Přijdou jiné
modely, levnější verze nebo větší dojezd?
Ano, tohle je teprve začátek. Pokud se bude dařit,
plánujeme
investovat
do
dalších
modelů,
pravděpodobně vznikne Čezeta 507 a další. Určitě
budeme uvažovat nad další modelovou řadou,
která by propojovala tradiční designové prvky
Čezety s moderním designem. Podobně jako to
dělá Mini: design je kompletně nový, ale poznáte
že je to klasické Mini.
Ale to je otázka budoucnosti. Nám se líbí vzhled
našeho skútru a teď se chceme zaměřit na
vylepšování technických řešení pod kapotou,
třeba ještě vylepšit nabíjení a další technická řešení. Uvažujeme jestli nepřidat třeba solární
panely. Také vyvíjíme přívěs, což je další věc, která navazuje na minulost Čezety. Ten má dvě
využití: můžete v něm vozit další zavazadla, ale dají se v něm vézt také další baterie. Tím
dokážeme zvýšit dojezd až na 250 km. To už jsme na stejné hodnotě, jako má elektrické auto
od Volkswagenu. Pravděpodobně to budeme mít vyřešené letos v září. Pak budeme mít
nepochybně elektrický skútr s největším dojezdem na světě.
Takže
Chceme
první, a
chceme

výnos z první prodané série Čezety 506 využijete pro další vývoj.
určitě reinvestovat prostředky zpět do společnosti. Považujeme za výhodu, že jsme
máme ambici se stát zásadním hráčem na trhu s motocykly. Chceme budovat značku,
budovat brand elektroskútrů.

Máte ambici být největší značkou na světě?
Proč ne? Čezeta v roce 1956 prodávala 20 tisíc skútrů ročně. Chceme se orientovat na různé
trhy, už dnes dostávám maily ze všech koutů světa s konkrétní poptávkou. Uvedu jeden příklad
za všechny: v Japonsku žije 100 milionů lidí a je tam obrovská přelidněnost. My přicházíme s
naprosto jedinečným designem, abychom je dokázali oslovit. Tohle je pro ně perfektní a
zároveň unikátní dopravní prostředek.

Retroden Národního muzea 29.4.2017 (*****)
Na náš Skútrklub Čezeta se
obrátila kurátorka retrovýstavy
Národního muzea v Praze paní
Miroslava Buriánová. Miro mi ji
„přihrál“, abych to s ní vyřídil
já, a tak jsme se začali bavit na téma
Retroden a možná účast skútrů a skútristů

našeho
klubu.
Jak
asi
mnozí z vás
pamatujete,
obrátil jsem se na vás
s prosbou o pomoc při zajištění účasti,
protože Retroden byl termínově v kolizi
s Veteránskou jízdou v Chomutově, kam už
jsme byli mnozí přihlášeni.
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Naštěstí ochotní
kamarádi
se
našli,
a
tak
Zdeněk Vachalec
a Pavel Krejčí se
ženou,
svými
skútříky i svými
informacemi
prezentovali
nejen náš klub,
ale hlavně krásné
skútry
Čezeta.
Hodnocení
celé
akce,
jak
ji
zhodnotila
paní
Buriánová
i
Zdeněk Vachalec,
si můžete právě
přečíst:

Zdravím všechny!
Doufám, že jste v Chomutově moc nezmokli, nám se to vyhlo o chlup. Paní
kurátorka nás mile přijala, mě tedy o pár minut později, neb dopravní
situace v Praze na to, že ač byla sobota, byla tragická. Kolona od
Vypichu až k muzeu. Naštěstí se přede mnou objevil domorodec na Vespě a
ukázal, jak se jezdí škvírou mezi autobusy. Skútry jsme měli hezky pod
střechou a jen dávali informace chtivým návštěvníkům, kterých naštěstí
nebylo moc. Prodloužený víkend vyhnal lidi z města, davy se nekonaly.
Ahoj Zdeněk Vachalec
PS - byl tam i profi fotograf, mělo by být něco i na stránkách akce.
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Milý pane Malypetře,
pánové byli na Retrodni báječní, vše dopadlo skvěle, bohužel nebylo mnoho
návštěvníků, ale rok dopředu plánované časy muzejních akcí nemohou
respektovat jiné akce v Praze, se kterými se akce sešla v jeden den. Ale
bylo moc příjemné a ti, co dorazili, byli nadšení. Výstava je prodloužená
do 23. 7., ale bohužel již došly finance na doprovodné programy, takže
žádné další akce neplánujeme, budeme jen dojíždět stávající.
Fotografii prasátka z Vojenského historického ústavu Vám pošlu přes
úschovnu i s fotografiemi z akce.
Moc děkuji za kontakty na pány, pan Krejčí přijel i se ženou a byl
strašně fajn, pan Vachalec hned obohatil naše sbírky o čepičky letušky.
Srdečně
Mira Burianová
Já myslím, že vzhledem k hodnocení v obou
dopisech a vzhledem k tomu, že naši
kolegové tak vzorně reprezentovali náš
klub, zaslouží všichni dohromady plný počet
hvězdiček ….zvláště taky proto, že máme
kolegy skútristy přímo v Praze, kteří by to

měli k muzeu podstatně blíž než Pavel a
Zdeněk, ale jak je vidět, nebyla tato akce
pro ně dost reprezentativní, aby ji poctili
svoji účastí. A tak úplně na závěr…..Hynku!,
Viléme!, Jarmilo! tedy vlastně Zdeňku!,
Pavle! a Květo! ….díky.

Veteránská jízda Chomutov 29.4.2017
Je fakt, že jsme tuto akci ze
závažných
důvodů
vloni
vynechali, ale letos jsme se
chtěli zúčastnit v co nejlepší
sestavě a pokud možno se i vrátit na stupně
vítězů.
Poprvé s námi vyrazil Vašek Sochr, ale
naopak Fanda Čech se ze zdravotních
důvodů omluvil. A tak v sobotu ráno k nám
na chalupu přijel jen Libor, Karel a Vašek a
po tradiční kávičce a nějaké té buchtě jsme

ještě
společně
s mojí dcerou
vyrazili
směrem na Chomutov. Cestou nás dohonil
Honza Wild, který jel rovnou z Prahy, a tak
jsme společně dojeli k benzince, kde jsme
měli sraz s posledním členem naší party
Mírou Vokáčem. Libor jel s rikšou, já
s Druzetou a všichni ostatní na sólech,
Vašek a Míra měli ještě pávíky. U benzinky
jsme chvilku čekali a objevil se Míra na
svém novém skútru, který zrenovoval přes
zimu.

Míra přijel, zastavil, a jak chtěl vyřadit,
spadlo mu řadící táhlo na zem …….. a tím
odstartoval neskutečnou sérii závad. Závada
se opravila a jeli jsme se nechat zapsat. Pak
jsme přejeli na tradiční parkoviště do centra

města, ale když chtěl Míra postavit skútr na
stojánek – policajta, zjistil, že je zarážka
ulomená a skútr nestojí. Naštěstí jsem měl
u skútru s Druzetou jeden stojánek navíc ,
a tak přemontováním se vše vyřešilo.
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Po svačině v podobě tradiční klobásy jsme
vyjeli vstříc plnění soutěžních úkolů. Asi by
bylo nezáživné popisovat všechny soutěžní
disciplíny, a tak aspoň v krátkosti další
závady. Dvakrát mi vyhořela pojistka, než
jsem zjistil, že se jedná o zkrat od spínače
zadní brzdy, když prudce brzdím. Tak jsem
spínač trochu odehnul od plechu karosérie,
ale co se pak stalo nevím. Při brzdění před
semaforem se mi začalo kouřit ze schránky
přístrojové desky. Hořel kabel napájení od
spínací skříňky k brzdovému spínači, ale
pojistka se nepřepálila. Po odpojení elektriky

zůstal jen ohořelý kabel, který jsem odpojil
a dojížděl bez brzdového světla.
Ale to samozřejmě není všechno. Liborovi
vypověděla službu jeho rikša a nedařilo se jí
přesvědčit k další jízdě. Nakonec je asi
takový závěr, že to byla ruku v ruce svíčka
s fajfkou, i když se k tomu nepřiznaly a
tvrdošíjně zapíraly, že právě ony jsou tím
problémem. Aby toho ale nebylo dost, tak
k jedné kontrole přijela dcera s vypnutým
motorem
a
vymáčknutou
spojkou…..a
oznámila nám, že to vypadá na prasklý
řetěz .
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Samozřejmě skútr typu 501, kde se k řetězu
opravdu „dobře“ může. Naštěstí Libor
s Mírou prokázali, že i s takhle hloupou
závadou je možno si na cestě poradit, a
když se ukázalo, že je to „jen“ rozpojená
spojka řetězu, tak jsme po delší opravě zase
mohli pokračovat dál. To už ale za námi
jezdila „sběrná služba“, která uzavírala trať
za posledním jezdcem, sbírala značky apod.
Dojeli jsme prostě poslední.
V cíli sice na nás čekali, ale byli značně
nevrlí a nervózní, že jsme přijeli až po

plánovaném vyhlášení výsledků. Mezitím už
někteří netrpěliví účastníci odjeli, a tak jsme
tam byli jak černé ovce. No stane se . Šli
jsme na večeři, no, na to, jak se ten hotel
tváří luxusně, denně bych se tam stravovat
nechtěl  ……ale před dvěma lety to bylo
horší, to se brambory vůbec nedaly jíst.
Dcera vyběhla ven, aby se podívala na
výsledky a vrátila se s pohárem za 3. místo
v kategorii motocyklů. Tak aspoň malá
satisfakce za to poruchami prošpikované
odpoledne.
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Domů už jsme dojeli celkem bez problémů, i
když podivné zvuky ozývající se z mého
stroje mě nutily neotáčet moc plynovou
rukojetí a byl jsem rád, když jsem vjel do
vesničky, kde máme chalupu.
Myslím,
že
na
veteránskou
soutěž
v Chomutově nezanevřeme, pořadatelé snad
na nás taky ne ….jen asi pro příště bude
časový limit na dojetí do cíle, kdo dojede po
limitu, nebude klasifikován. Ale jeden pohár
už mám, a pokud už nikdy žádný další
nevyhraju, tak myslím, že to nebude mít na
moji psychiku žádné fatální důsledky.
A
počet
hvězdiček???
Omlouvám se
kolegům i pořadatelům, ale tentokrát se
hodnocení dobrovolně vzdávám. Soutěž byla
asi zorganizovaná dobře jako každý rok, ale
my jsme ji trochu pokazili naším zdržením,
tak bych musel to hodnocení rozdělit na
pořadatele a na nás ……ale nekomplikujme
si život. Je to za námi, snad bude příště líp.

Setkání veteránů Pucheř 8.5.2017
Na toto malé setkání veteránů
jsem „vytáhl“ kolegu z práce,
abychom se trochu projeli a
nejeli jen tak odnikud nikam.
Jedná se vlastně o oslavy dne vítězství
spojené se srazem veteránů, spanilou
jízdou, malou burzou, hrající hudbou a
samozřejmě příslušným občerstvením.
Veterány jsme prohlídli, burzu jsme prošli,
klobásu
a
pivko
jsme
samozřejmě
zkonzumovali,
takže
takové
malé
motoristické zpestření svátečního dne. Za tu
chvíli, co jsme tam byli, to ani nelze nijak
hodnotit. Snad jen jeden poznatek, že
veteránů i diváků přibývá a vymezený

prostor začíná být tak trochu „těsný“, tak
snad pořadatelé pro příště zaberou větší kus
pole .
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38. Skútr a motosraz Krušné hory
12.-14.5.2017
Letošní
první
sraz
byl
předznamenán
trochu
chaosem už při jeho přípravě
v průběhu
loňského
roku.
Prvně navrhovaný
penzion
kdesi u Děčína byl zřejmě luxusní a výhled
od něj do údolí prý přímo vyzývá ke
kochání, avšak cena za víkendový pobyt
odpovídala týdennímu wellness pobytu

(*****)

v nějaké světoznámé lokalitě, a tak jsme se
dohodli na změně.
Návrh opět využít pohostinnosti restaurace i
ubytování v penzionu Druhý mlýn, kde jsme
už před dvěma let byli, byl jednoznačně
přijat, a tak úkolem na zajištění ubytování
byl pověřen kolega z Chomutova Michal
Novotný, protože jednak to má nejblíž a
jednak se minule osvědčil .
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Po týdnu krásného počasí však bylo hlášeno
prudké ochlazení na víkend i přívalové
deště, ale termín byl objednán …ubytování,
exkurze, oběd ….a přece nejsme z cukru,
ne??? Takže jsme jeli. Zase jako obvykle
sraz u Libora, ale …..Vašek s Matějem to
tam nestíhali, tak jsme měli sraz o kus dál,
u naší známé benzinky před Chomutovem.
Franta ještě nebyl zdravotně OK, Míra taky
ne, Karel …….. tomu asi to lacinější
ubytování vadilo, a tak s manželkou odjel na
opravdické wellness, a tak jsme tam zbyli
jen my s dcerou a Zbyněk s Romčou a
Vlastík, kteří na nás čekali v Krnsku,
a
samozřejmě Libor. Naštěstí se za chvilku
objevila parta tří „Nasavrčáků“, čili tří
motorkářů se Sidecarklubu Nasavrky, kteří
už kdysi s námi na srazu byli. A tak po
kávičce a zákusku jsme vyrazili směrem na
Chomutov. Ovšem mraky blížící se od
západu nevěstily nic dobrého, a tak se taky
stalo, že na lounsku se tyto mraky rozhodly
sestoupit
k zemi,
a
to
docela
nekompromisně. Na skútrech to bylo ještě
snesitelné, protože za jízdy Čezeta opravdu

dobře chrání proti dešti, ale motorkáři na
tom byli trochu hůř. Ovšem za pár kilometrů
se objevilo v dálce trochu jasno, tak jsme na
sebe s Liborem kývli……že to projedeme. A
projeli. U benzinky se rozvaloval Vašek
s Matějem u kávičky a podešti tam nebylo
ani památky. No naštěstí tento páteční déšť
byl za celý víkend jediný, který nás potkal, i
když se občas mračilo, ale vždy se nám
podařilo dešti nějak zázračně ujet.
Po dotankování jsme už celkem v pohodě
dojeli do Druhého mlýna a po ubytování nás
už čekal zase jen příjemný večer v příjemné
restauraci, s dobrým jídlem i pivem a dvěma
příjemnými servírkami.
Protože jsme nebyli minule ve Lhenicích
úplně nadšení z pečeného kolena, tak
někteří využili možnosti vyzkoušet, jak tato
pochutina chutná v Druhém mlýnu …..a byli
jsme spokojeni. Jinak večer proběhl
obvyklým způsobem, noc zřejmě taky ….a
ráno u rautu bylo velice příjemné, takže
jsme mohli notně posíleni vyrazit na
náročnou
vyjížďku
horskými
silnicemi
Krušných hor.
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Prvním cílem naší vyjížďky byl zpřístupněný
bývalý cínový důl v Abertamech, kam jsme
rozděleni do dvou skupin sestoupili. Ovšem
než jsme se tam dostali, museli jsme
překonat docela prudké stoupání po
naprosto katastrofální horské polní cestě
plné kamenů, které se myslím vyhne i proud
vody při jarním tání . Ale prohlídka dolu za
to určitě stála, je zajímavé si vyslechnout,
jakým způsobem se kdysi těžilo…..a hlavně

si člověk uvědomí, o co lepší je pracovat na
povrchu než být havířem.
Jakmile první skupina dokončila prohlídka,
předala své vybavení (pláště, holínky,
baterky) druhé skupině a odjela na oběd do
penzionu. Libor sliboval, že se tam dobře
vaří…..a tentokrát se opravdu nespletl. Jeho
hodnocení kvality stravy je na podstatně
vyšší úrovni než jeho schopnosti navigační
(viz naše podzimní cesta do Lhenic ).

Během oběda se objevily zlověstné mraky,
ale tentokrát (světe div se) odpluly jiným

směrem, než jsme měli namířeno my. A tak
jsme se po vydatném obědě zakončeném
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kávou …u některých jedinců navíc velkým
zákuskem…vydali do zahraničí, a to přímo
do západního Německa, abychom se nechali
povozit vláčkem na úzkorozchodné železnici
taženým parní mašinkou. No prostě taková

idylka…jen v jídelním voze zklamání. Pivo
nebylo, kafe došlo ……. a ty namazané
chleby se sádlem, které zbyly na barovém
pultu, nás nijak zvlášť nenadchly.

Po absolvování vyjížďky jsme se už vraceli
rovnou zpátky do penzionu, ale přece jen už
bylo dost hodin, a tak ti vpředu otočili
trochu víc plynovou rukojetí a ti vzadu pak
museli ještě víc, takže po dojezdu do
Druhého mlýna jsme zjišťovali, čí brzdy byly
na posledním kopci tak výrazně cítit.

Myslím, že v tom byly i ty moje . Večer byl
opět klasický, ti, co neměli pečené koleno
v pátek, si ho dali v sobotu  …a zase jsme
poseděli u pivka a prodiskutovali vše
potřebné a řádně zhodnotili i vyjížďku a
prakticky tím i celý sraz. Ráno snídaně opět
na
jedničku,
pak
odjezd
domů.
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Rozdělili jsme se, každý odjížděl, jak se mu líbilo a kterým
chtěl směrem, takže bylo docela náhoda, že Libor cestou
pokal Vlastu Hartmana, který měl trochu problémy
s elektrikou, vyřešili to, a pak už spolu frčeli směrem na
Slaný bez problémů.
Hodnocení
……no jasně že
plný počet
hvězdiček, ke
stížnostem
nebyl důvod
(viz spokojený
až téměř
nadšený
úsměv Romči
).
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ZAJÍMAVOSTI
Tak se podívejme, jestli se nám tady něco
za ten čtvrtrok objevilo zajímavého z oblasti
motorkářsko – skútristické popř. i odjinud.
Začneme
jednou
krásnou
stavbou
futuristického motocyklu s motorem Jawa.

Je tady vidět, že motory Jawa a ČZ měly tak
nadčasový design, že i po 50-ti a více letech
se hodí pro stavbu prototypů sloužících
hlavně pro potěchu oka…..a stále dělají
parádu.

Ale vraťme se trochu do reality. Karel
Pergler dokončil renovaci krásného „kalifa“,
ale protože vůbec nic neošidil, tak váhu
tohoto stroje nevydržel stojánek a odešel na
onen svět. Byl sice první, který nevydržel,
ale ne poslední. Na srazu skútru dopadl
podobně další stojánek. Tak to vypadá, že
to nebude chyba ani Karla ani kalifa, ale že

nějak ti naši výrobci replik ve snaze
vydělávat zapomínají na to, že by jejich
výrobky taky měly být použitelné a mít
stejné vlastnosti jako jejich letité vzory.
A co by se hodilo k tomu kalifu?
Tak třeba jedna hezká reklamní fotečka
panelky s pavem až z dalekého Sovětského
Svazu.
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A teď se podíváme trochu podrobněji na téma „rikša“. Na
prvních dvou obrázkách vidíte rikšu s přídavnou
automobilovou převodovkou, další dva obrázky je rikša
se sklápěčkou, která pochází údajně ze Strakonic, ale
její nějaké záznamy o tom, že by se jednalo o nějaký
tovární prototyp, se nepodařilo dohledat. Obě jsou
v provozu.

Když jsme byli na posledním srazu, o kterém se dočtete v příštím čísle Občasníku, setkali jsme
se
v Železné
Rudě
s další
partou
veteránistů,
měli
s sebou
i
autobus
Škoda RTO, a tak jsem
slyšel i názor, že
kdybychom měli místo
skútrů autobus, že
bychom mohli (kromě
řidiče)
celý
sraz
popíjet. Já si myslím,
že pro nás by byla
daleko
stylovější
osobní rikša VESPA
TUK TUK, která byla
nabízena na internetu.
No
posuďte
sami
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Z TISKU
Tato kapitola přináší převzaté články z tisku,
které jsou myslím zajímavé a doufám, že si
aspoň některý z nich rádi přečtete.
Začneme trochu nevesele, a to informacemi
o brutálním přepadení firmy pana Hadrávka
v Horusicích v roce 2015, při kterém přišel o
život.
Občasník
o
tomto
přepadení
informoval,
nyní
byli
snad
dopadeni
pachatelé (článek je staršího data, ale nějak
se mi nevešel do předchozího čísla).
Dále je tady informace o cestě na
motocyklech ČZ, která je delší než „kolem
komína“, jak s oblibou říkal náš kamarád
Jirka Bajtler.

Na srazu skútrů půjčoval Kenny motocykl
Jawa 350 OHC ke svezení, a tak se tam
hodně hovořilo o cizích motorech, které se
dnes montují do motocyklů Jawa. Bohužel
asi sláva našich motocyklů a motorů je
nenávratně v pr…. tedy pryč, a tak jsem si
řekl, že vám určitě udělá radost přečíst si
něco o motoru Jawa, který ještě stále „žije“.
Článek je převzatý z časopisu MotoXpress. A
na úplný závěr se podíváme ještě na jeden
článek o skútrech Čezeta. Vzhledem k jejich
letošnímu 60. výročí zahájení výroby se
články porůznu objevují v různých médií.
Tento je převzatý z i-dnes.

Policie oznámila, že po roce a půl dopadla dva podezřelé z přepadení a vražd v
rodinné firmě na Táborsku.
Článek
Byl to jeden z nejzáhadnějších a nejbrutálnějších zločinů posledních let. Před rokem a půl ve
vesnici Horusice na Táborsku vnikli v září 2015 lupiči do rodinné firmy, která vyrábí díly na stará
auta a motocykly. Kdo byl na místě, toho napadli, nechali za sebou dva mrtvé.
„Moc si toho nepamatuji. Přišli zezadu od pole. A koho potkali, toho zneškodnili," vzpomíná na
místě zločinu Martin Hadrávek.
Muž, na jehož vzpomínky z osudného dne se můžete podívat v úvodním videu, vyšel z
brutálního přepadení s těžkým otřesem mozku. Jeho otec a strýc však rány zločinců nepřežili.
Když v pondělí policie řekla, že se jí po dlouhých měsících vyšetřování podařilo případ vyřešit a
že dopadla dva vážné podezřelé, vrátili se do domu v Horusicích nejen novináři, ale také
vzpomínky.
Jak je vidět ve videu, ve zdejších dílnách se opět vyrábějí náhradní díly na motorové veterány,
Martin Hadrávek dnes po zavražděném otci firmu vede.
„Asi bych měl mít radost, že je policie dopadla a že už nic takového neudělají. Ale život otci a
strýci už to nevrátí," říká.
Dosud záhadný případ brutálního násilí, po němž zemřeli dva lidé, má první obviněné.
Článek
Kriminalisté na jihu Čech objasnili jeden z nejbrutálnějších případů posledních let.
Rok a půl hledali skupinu mužů, kteří přepadli v září 2015 rodinnou firmu v Horusicích, jež
vyráběla náhradní díly na staré motocykly. Při útoku agresoři postupně zbili několik lidí, dva z
napadených na následky násilí posléze zemřeli.
Policie oznámila, že kvůli činu zadržela celkem sedm mužů a dva z nich už obvinila - jeden je
ukrajinské a jeden maďarské národnosti.
Zbývající zadržení byli propuštěni, kriminalisté však připustili, že v kauze ještě někoho dalšího
obviní.
Při přepadení vydaly oběti agresorům několik set tisíc korun z domácího trezoru, policie však ani
dnes neuvedla, zda byl motiv brutálního činu pouze loupežný.
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Životní cesta: tři nadšenci míří z Čech do Singapuru
Mladá Boleslav – Posledních několik dní na zkompletování výstroje, posledních několik nocí
luxusu vlastní postele. Trojice dobrodruhů z Mladé Boleslavi a zároveň nadšenců do starých
motocyklů se v pátek večer vydá na svou životní cestu. Jejich cílem je vzdálený městský stát
v jihovýchodní Asii sousedící s Malajsií a Indonésií – Singapur!

Z původní šestice mladých Boleslaváků, kteří o účasti v extrémní expedici vážně uvažovali, se
na trasu vydává jen nejtvrdší jádro – sedmadvacetiletý archeolog Adam Kout, osmadvacetiletý
stavební projektant Ondřej Gilar a šestadvacetiletý projektant elektra Jakub Kotula. Za sebou
mají měsíce hektických příprav, testování, jak se budou na cestě dlouhé několik měsíců chovat
jejich jawy z přelomu 50. a 60. let, i bojů o víza a celní doklady pro motocykly na ambasádách,
před sebou více než 14 tisíc kilometrů v sedlech a nepředstavitelné dobrodružství.
„Největší strach máme z průjezdu Pákistánem, kde je situace celkem dost vyhrocená. Na celou
cestu bychom měli dostat ozbrojenou eskortu. Samozřejmě se bojíme i nehod, nemocí, zranění
a v poslední řadě i technických závad," vyjmenovává možná úskalí Adam Kout a dodává: „Kolik
z nás se dostane do vysněného cíle, je otázkou."

JAWA 870 – motor mistrů Evropy
Vyrobit motor pro světovou špičku motoristické disciplíny, to už dnes patří pro většinu výrobců
do říše snů. Motor JAWA 870 je ale skutečný. Sidecarcross se v Česku jezdil již před mnoha
desítkami let. Zprvu to byly opravdu motocykly s připojeným sidecarem, později už ale speciální
stavby. Dnes vznikají sidecarcrossové speciály už jedině jako zakázkové stavby. Rám je možné
zakoupit od některého ze specializovaných výrobců podvozků - VMC z Belgie, WSP z Holandska
nebo Mefo-Off-Road z Německa, k tomu některý z vhodných motorů a základ se doplní o další
vhodné komponenty. A jen tak na okraj – rámy pro německou firmu Mefo-Off-Road jsou ve
skutečnosti vyráběny v Divišově, a pak chromovány v Holandsku. To, že si svůj stroj postaví z
nakoupených dílů sama posádka, je už ale dnes méně běžné. Kompletní stavbu je možné na
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zakázku objednat u několika po světě známých firem, z nichž jedna sídlí také u nás. Světovou
kuriozitou je ale to, že tato firma sama vyrábí i motory, které v poslední době velmi úspěšně
vozí své posádky do cíle závodů. Motory JAWA 870 o obsahu 625 a 707 ccm, vodou chlazené
jednoválce se čtyřventilovým rozvodem DOHC, s
vyvažovací hřídelí, spojkou v olejové lázni,
suchou klikovou skříní a 3 nebo 4 stupňovou
převodovkou nyní vyrábí firma Miloš Černý,
Auto-moto-sport, se sídlem v Dobříši a v
Příbrami. Pan Miloš Černý dřív sám závodil a v
roce 2003 se dohodl s výrobcem plochodrážních
motocyklů JAWA Divišov, a.s., že zkusí jejich
motor Jawa 870 s převodovkou, pro který se
hledalo uplatnění, zastavět do sidecarcrossového
šasi. V té době byl tento motor využíván
soukromým týmem Kamenických pro silniční
okruhové závody kategorie Supermono (viz
MOTOXPRESS č. 14). Pro sidecarcross se proto
vzápětí předělávala celá převodovka, původně
odstupňovaná na silnici, také ale spojka a další
prvky. Začalo to pak jako celek už fungovat,
jenže hned v následující sezóně došlo k fatální
příhodě. Při tréninku po jednom nepovedeném
skoku následovala nehoda, po které skončil
dvoumetrákový stroj Milošovi Černému na
zádech. Výsledek - dva zlomené obratle a invalidní vozík.
Jenže silný člověk když k něčemu přilne, tak se nevzdává. Když už sám nemohl závodit, začal
se o to víc zabývat technikou, až začátkem roku 2007 převzal z Divišova výrobu motorů, které
pro minimální sériovost přestaly být pro továrnu zajímavé. Zároveň se pustil i do staveb
kompletních sidecarcrossových speciálů na zakázku. Motocykly oslovily i jeho syna Lukáše,
který se vydal po stopách svého otce. Nedaleko bydlící bratři Čermákovi se také přidali k týmu a
následovaly další naše i zahraniční posádky, které si všimly, že český motor má i ve světové
konkurenci velké šance na dobré umístění. Výsledky posádek, jedoucích na sidecarcrossových
speciálech postavených v dílně u Příbrami a poháněných motory JAWA jsou po skončení sezóny
2008 až neuvěřitelné: ruská posádka Jevgenij Ščerbinin a Sergej Sosnovskich první v
Mistrovství Evropy, první v Mistrovství Ruska. V MČR startovalo s motorem JAWA 6 posádek, z
toho Černý – Huml byli druzí. V Mistrovství světa startovalo s motorem JAWA 5 posádek,
scházeli ale bratři Čermákovi, kteří se před dvěma roky umístili v MS na devátém místě. Pro
Tomášovo zranění museli loni větší část sezóny vypustit. Motor Jawa loni také exceloval při
vítězství v seriálu Mistrovství Itálie.
V současnosti se v Příbrami staví nový speciál pro ruské šampióny, jeden stroj také poputuje do
Austrálie a vzniknou ještě další dva pro naše Čermáky a pro posádku Černý – Březina. Jejich
současné stroje, právě ty, na kterých js
me si také zajezdili, budou závodit dál. Jeden z nich zůstane v Čechách a druhý odcestuje do
Švýcarska. Stavba nového stroje se stihne za jeden měsíc a pan Černý má spíš zájem o stavbu
kompletních strojů, než jen o prodej motorů. A to přitom ani ne tak z finančních důvodů, jako
proto, že má se stavbami sidecarcrossových speciálů už letité zkušenosti, a tak se mu hned tak
nestane, aby třeba jen drobný, nevhodně použitý díl na podvozku někdy způsobil defekt, pro
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který stroj odstoupí ze závodu. Všichni by si totiž v takovém případě všimli prostého faktu, že
pro závadu odstoupila posádka s motorem JAWA!
Proto také pro udržení kvality, spolehlivosti a
prestiže značky jsou motory JAWA 870 pro
posádky z celého světa servisovány v
domovské firmě AMS v Příbrami. Jsou tak pod
stálým dohledem výrobce, a tím jsou i
podpořeny sportovní výsledky. Firma Automoto-sport v Dobříši vyrobila za necelé dva
roky třicet kompletních motorů, které nyní
používají kromě našich posádek také Rusové,
Francouzi, Němci, Belgičané,
Holanďané,
Italové, Dánové, Švýcaři a Lotyši. Navíc jsou
samozřejmě vyráběny díly, které jsou ještě i
pro
silniční
závody
dodávány
také
Kamenickým. Ti s vlastními motocykly s
motory JAWA v loňské sezóně opět výrazně
zabodovali v kategorii supermono u nás i v
Evropě
(viz
www.supermono.cz).
Kromě
sidecarcrossových speciálů se začínají motory
JAWA 870 zkoušet také jako pohonná jednotka
pro sportovní čtyřkolky. Milan Černý se tímto
směrem vydal ve spolupráci s kamarádem
Honzou Záchou (ZR Moto) v loňském roce. První ověřovací kus se už loni cvičně proháněl po
tratích seriálu závodů MČR a nyní se staví další kusy.
Kromě využití motorů JAWA 870 s jejich současnými parametry – obsahem 625 nebo 707 ccm,
kompresí 11,2 : 1 a výkonem 75 koní – probíhá ve firmě AMS další vývoj. Motory se
dlouhodobě testují pro zvyšování jejich spolehlivosti a životnosti a zároveň se vývoj zaměřuje
na další zvyšování výkonu. Pro příští sezónu se připravuje nová hlava, klikový hřídel a
převodovka. Zároveň je rozpracovaný zkušební motor o obsahu 730 ccm. Připravují se i
zkoušky se vstřikováním paliva, a to i přesto, že posádky, které používají motory KTM,
vstřikování demontují a nahrazují je karburátory, které jsou při drsných podmínkách v závodech
sidecarcrossu spolehlivější.
Perspektivy motorů JAWA 870 tedy nejsou jen v sidecarcrossu, je to více motocyklových disciplín,
kde by se mohly úspěšně uplatnit. Toho si je
jistě vědom i současný majitel práv ke značce
JAWA, který ji povolil firmě AMS pro označení
motorů dále používat i po převedení výroby
motorů mimo mateřskou firmu v Divišově. Je to
moc

dobře,

označení

prospívá

motorům

i

značce. Každého Čecha přitom jistě potěší, že
se

i

dnes

objevuje

značka

JAWA

na

motocyklových závodech, navíc v souvislostech
se stupni vítězů, a to i mimo hranice naší
republiky.
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Ikonický skútr zvaný Prase: jezdil v USA, vyráběli ho i na Zélandu
20. března 2017
Československý skútr Čezeta byl ve své době velice oblíbený, ale také drahý. Velký zájem o něj
byl v zahraničí, dokonce i ve Spojených státech. Dnes je vyhledávaným veteránem.
Zdroj:http://auto.idnes.cz/skutr-cezeta-cz-175-prase-0si/motorky.aspx?c=A170212_203709_auto_ojetiny_erp

Skútr Čezeta | foto: Dobový reklamní prospekt
Mezi nejznámější československé motocyklové konstruktéry patří Jaroslav František Koch, rodák
ze Mcel u Loučeně. Záběr jeho aktivit, ve kterých zanechal výraznější stopu, byl však širší. Kromě
konstruktérské činnosti též na motocyklech závodil. A ještě předtím, nedlouho po skončení první
světové války, byl významnou personou v počátcích letecké továrny Avia, kde měl na starosti
přípravu a ladění motorů pro první letoun konstruktérů Beneše a Hajna (letoun byl samozřejmě
jednomotorový, leč postupně se na něm uplatnily dva motory koupené z druhé ruky).
Prase
Skútr Čezeta dostal už v dobách své největší slávy přezdívku „prase“ podle charakteristického
vzhledu, kdy tvar karoserie přídě se světlometem připomíná při troše fantazie příďovou partii
vepře domácího.
Je pravda, že se najdou pamětníci, kteří na Čezetě jezdili a tu přezdívku nikdy neslyšeli. U lidových
názvů je tento stav pochopitelný, podobně je na tom např.motorák řady M131.1 s přezdívkou
„Hurvínek“.
I když dnes už J. F. Koch v povědomí širší veřejnosti absentuje, jedno jeho dílo si dokážou vybavit
před očima mnozí. Tím dílem je legendární skútr Čezeta zvaný Prase.
To bylo tak. Na samém počátku padesátých let spadlo na Českou zbrojovku Strakonice
ministerské rozhodnutí připravit do výroby skútr. Ten se dal chápat jako mezistupeň mezi
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motocyklem a automobilem. Oproti klasickému motocyklu nabízel alespoň trochu toho jízdního
pohodlí a větší ochranu pro posádku a oproti automobilu měl nižší pořizovací i provozní náklady.
Skútr by tak alespoň z menší části mohl naplnit touhy v té době u nás silně zanedbávaných
motoristů.
Cesta ke skútru Čezeta
V roce 1952 probíhaly zkoušky čtyř různých prototypů od čtyř různých konstruktérů, těmi byli
vedle Kocha ještě Zdeněk Kejval, Karel Čáp a Jaroslav Hausman. K dalšímu vývoji bylo vybráno
dílo Kochovo. Prototyp označený K1 se vyznačoval jako jediný z porovnávaných samonosnou
karoserií, tedy bezrámovou konstrukcí, která byla po ekonomické stránce výhodnější pro sériovou
výrobu. Jen pro úplnost dodejme, že samonosnou karoserii měla i slavná italská Vespa vyráběná
od roku 1946.
Kochův skútr z roku 1946
Pravdou je, že J. F. Koch postavil svůj první skútr
se samonosnou karoserií už v roce 1940 a další
krátce po válce. Ty však byly pouze jednomístné a
navíc doba nepřála sériové výrobě.
Dvoumístný skútr K1 z roku 1952, který byl vybrán
k dalšímu vývoji, se budoucí Čezetě vůbec
nepodobal, dokonce bychom ho dnes počastovali
slůvkem ošklivý.
Naproti tomu Čezetu, jejíž finální prototypy se
objevily v roce 1956, můžeme řadit k tomu
lepšímu, co u nás v oboru poválečného průmyslového výtvarnictví (průmyslového designu)
vzniklo. Tento skromný skútr tak může stát po boku takovým esům, jako jsou osobní vůz Tatra
603, autobus Škoda 706 RTO a aerotaxi Let L-200 Morava.

Čezeta

Tatra 603

Škoda 706 RTO

Let L-200 Morava

V době výroby prototypů Čezety se už strakonický podnik jmenoval České závody motocyklové.
Ba co víc, nedlouho před tím byly dokonce ze strategických důvodů (šlo o vyšší politické
rozhodnutí kvůli zavedení jednotné typové řady motocyklů) spojeny značky Jawa a ČZ (to se
promítlo i do modifikované obchodní značky, viz některé zahraniční prospekty ve fotogalerii).
Spojení Jawa-ČZ však bylo pouze dočasné, na interpodnikové úrovni se vůbec neosvědčilo, a tak
od roku 1960 působily obě značky opět samostatně.
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Skútr Čezeta je na světě
K lokálnímu představení Čezety došlo při prvomájovém průvodu roku 1956 ve Strakonicích. O
poznání globálnější představení se potom odehrálo na II. výstavě československého strojírenství
v Brně na podzim stejného roku. Skútr tam byl představen pod typovým označením ČZ 175 podle
hodnoty zdvihového objemu motoru.
Svět motorů (tehdy čtrnáctideník) k tomu ve své reportáži z brněnské výstavy uvedl: „Dalším
výrobkem, jehož nedostatek dnes jednostopí motoristé pociťují, a který zde byl vystavován, je
skútr ČZ 175 ccm. Vystavoval se na odiv návštěvníkům v modrošedé barvě, na otáčejícím se
podstavci... Je nesporné, že zájem o něj bude značný. Jako první skútr, který se bude u nás
sériově vyrábět, má na domácím trhu pionýrskou úlohu, a co se exportu týče, má vedle sebe
těžkou konkurenci mnoha zavedených a líbivých typů...“
Zmiňovaný článek také říkal, že ještě do konce roku se výrobce pochlubí třemi sty skútry nulté
série. Z blíže nespecifikovaných důvodů se to však nepodařilo a nultá (jiným slovem ověřovací)
série byla vyrobena s mírným zpožděním v prvním čtvrtletí 1957. Skútr dostal typové číslo 501.
Čezeta 501
Regulérní sériová výroba Čezety 501 (někdy uváděno
Čezeta 175/501, případně Čezeta 175 typ 501, či další
variace s těmito údaji) se rozbíhala od třetího čtvrtletí
roku 1957 a roku následujícího již běžela naplno. Výroba
karoserie a montáž skútru probíhaly v podniku Motor
České Budějovice, zatímco motor byl výrobkem
strakonickým.
Dvoumístný cestovní skútr Čezeta 501 měl více než
povedenou samonosnou karoserii, jak už bylo zmíněno
výše. K pohonu sloužil vzduchem chlazený dvoudobý
jednoválec se zdvihovým objemem 171,7 ccm o
maximálním výkonu 8 k, ten byl umístěn v motorovém prostoru v zadní části stroje. Převodovka
byla čtyřstupňová.
Pohotovostní hmotnost včetně 12 l paliva činila 138 kg, užitková hmotnost byla 150 kg. Maximální
rychlost je udávána 80 km/h a průměrná spotřeba se pohybovala mezi 3 až 3,2 l na 100 km, ale
když jste ho šetřili, nebyl problém se dostat pod 3 l na 100 km.
Čezetu 501 výrobce postupně vylepšoval, což se projevilo i v typovém označení jako 501/01 a
další. Největšími kroky vpřed byla montáž ventilátoru chlazení (od typu 501/03) a
dynamospouštěče (501/05). Ventilátor zajišťoval účinnější chlazení, takže se dalo jet s motorem
v oblasti plného výkonu na dlouhých stoupáních, aniž by se přehříval. Dynamospouštěč pak mohly
ocenit především ženy, protože nakopávání skútru nohou na eleganci nepřidá.
Skútry Čezeta, červený je typ 501, modrý typ 502. Tyto
skútry se často stříkaly ve dvoubarevných líbivých
kombinacích, dvoubarevné kombinace byly za příplatek
50 Kčs.
Čezeta 502
V roce 1960 nahradila pětsetjedničku ve výrobě Čezeta
502, a ač to tak na první pohled nevypadá, od své
předchůdkyně se dosti odlišovala. Tak především dostala
nový motor, který měl stejný zdvihový objem, ale
maximální výkon dosahoval 9,5 k. Stalo se tak v
souvislosti s uvedením nového jednovýfukového motoru
ČZ 175 ccm o výkonu 10 k určeného pro motocykl ČZ 175 typ 450. Takový motor, ale s menším
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stupněm komprese, připravili ve Strakonicích i pro novou Čezetu. Čezeta 502 má tedy jeden
výfuk, zatímco starší typ 501 dva výfuky.
Kvůli zvýšeným výkonům skútru došlo i ke změnám v odpružení kol a na karoserii. Pérování a
tlumení je řešeno klasicky jako u motocyklů, u předchozího typu 501 to bylo založeno na
„primitivních“ gumových blocích. Zvýšení tuhosti karoserie zajistily vnitřní výztuhy.
Nápadná je absence klaksonu na čelním štítu karoserie, nyní se přestěhoval pod karoserii. Naopak
přibyly světelné ukazatele směru, ty lze občas spatřit i na typu 501, kam mohly být dodatečně
namontovány.
Zajímavá je varianta 502/05, označovaná jako de Luxe. Na první pohled ji poznáte podle řidítek,
jejichž tělo je odlité z hliníkové slitiny. V řidítkách je integrován elegantní oválný tachometr, jaký
se používal u motorek Jawa „panelka“.

Vlevo je klasický tachometr na skútru Čezeta, vpravo je oválný tachometr ne Čezetě de Luxe.
Další variace skútru a příslušenství
V roce 1961 vznikla nákladní tříkolka rikša (nový typ 505) a roku následujícího se začal pro skútry
Čezeta vyrábět postranní vozík Druzeta. K oběma se ještě vrátíme v posledních kapitolách tohoto
článku.
Vyhledávaným příslušenstvím skútrů Čezeta byl plexištít částečně chránící jezdce zepředu proti
větru. Plexištíty vyráběly různé subjekty (např. Kovodružstvo Hořovice, výrobní družstvo Motex,
národní podnik Okula Nýrsko), existovaly tedy v mírně se lišících modifikacích.
Čezeta s vozíkem PAv 40
Velkou radost a především užitnou hodnotu pak
přinášel přívěsný vozík, díky kterému mohl uživatel
skútru
převážet
více
nákladu,
tedy
ideální řešení nadovolenou nebo víkendové cesty (v
případě pracovních sobot byly víkendy dokonce o jeden
den kratší). Nejčastěji používaným vozíkem byl PAv-40,
oficiálně a správně označovaný jako návěsný. Vlastní
hmotnost vozíku PAv-40 byla 20 kg a dovolené zatížení
30 kg.

Oblíbený, ale drahý
Čezeta si získala mezi motoristy velkou oblibu. Pokud to chceme napsat mírně pateticky, tak jízda
s ní měla styl a každý šťastlivec, kterému Čezeta říkala pane, si jí považoval. K všeobecně
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přívětivému přijetí tohoto stroje přispěl i fakt, že u spolujezdkyň byl tolerován boční posez,
„propagovaný“ i v dobovém tisku. Tento styl sezení nebyl samoúčelný, jeho užití bylo výhodné,
když byla spolujezdkyně oděna v sukni (mimo jiné) nebo v šatech či dokonce ve večerní róbě (i
takové případy jízdy za kulturou se prý odehrály).
Ale najdou se i lidé, kteří nenechají na Čezetě nit suchou. Například v internetových diskuzích se
můžeme setkat s až extrémním názorem, že se kroutila jako had. Konfrontujme to však s
pohledem uživatele, co měl v oné době s Čezetou opravdu co do činění.
Tím uživatelem byl lékař a cestovatel Václav Potužník. Už v létě 1957 na jednom skútru z
300kusové ověřovací série podnikl 6000 km dlouho cestu Balkánem. Následujícího roku o tom
napsal článek do Světa motorů:
... Chtěl jsem si původně pro svoji jízdu Balkánem vybrat silný stroj, nejraději JAWA-ČZ 350,
neboť jsem počítal s těžkými terény. Okolnosti přispěly v poslední chvíli k tomu, že jsem si vyvolil
Čezetu. Nezklamala mne, naopak překvapila v situacích, pro jaké rozhodně nebyla konstruována
a dala mi pohodlí a ochranu vůči počasí, jakou by mi klasický typ motocyklu nemohl dát ...
Cestou z Bratislavy do Budapešti zastihla Potužníka průtrž mračen valící se z neutrálního
Rakouska, nezbylo než navléci igelitový plášť a rybářský klobouk:
... Hned na začátku jsem měl tedy příležitost ocenit karoserii, která mne chránila od vody a bláta
zespodu a zepředu a udržovala nohy a kolena v suchu a poměrném teple ...
V Jugoslávii pak za pekelného vedra zdolala slušné stoupání. A to ještě neměla chladící ventilátor,
a tak si musela vystačit s obyčejným náporovým chlazením:
... Nepřihlížeje ke kvalitě povrchu silnic bylo úspěchem Čezety už zdolání výškových rozdílů
jugoslávských horských silnic. Čezeta zdolala na trati asi 20 km dlouhé spolehlivě výškový rozdíl
skoro 1300 m, při teplotě téměř 50 st. Celsia ...
Tím pravým očistcem prošel stroj i doktor Potužník v Bulharsku:
... Tam mne zastihly prudké bouře, jaké prý Bulhaři už deset let nepamatují, které strhaly mosty
za mnou a přede mnou a vydaly mne a Čezetu v zápas s rozbouřenými řekami, kamennými
lavinami, jež silnice rozoraly jakoby obrovským pluhem s bahnem a vodou. Všude stejné obrazy.
Nebylo jiného východiska: tím vším musel projet skútr určený pro asfalt! A tady mne Čezeta
skutečně překvapila. Její kolečka projížděla pole balvanů, šplhala do příkrých strání a pak s
risikem dolů, abychom objeli vykousnuté úseky silnic. Lidé nechtěli věřit, že je v tom 175 ccm
motor! Čezeta jezdila až po nápravy v bahně, v napínavých situacích mne převážela přes
rozbouřené horské řeky; válec syčel, bál jsem se o zapalování a svíčku, balvany narážely do
spodku, ale Čezeta se valila jako tank ...
Čezeta vybavená plexištítem
Vidíme, že pan doktor měl pro stroj pouze slova chvály.
A v roce 1959 absolvoval na Čezetě celorepublikové
přednáškové turné sám pan konstruktér Koch se svojí
chotí. V té době mu bylo 66 let a jel jako ďábel. Kdyby
snad Čezeta měla trpět nějakými nestandardními
jízdními vlastnostmi, asi by se na takovou pouť a navíc
s manželkou za zády už nevydal. Do třetice ještě případ
holandské policie. Ta zařadila československé skútry
do služby, když vyhrály výběrovou soutěž v konkurenci
typů světových značek.
Zajímavá je dostupnost skútru Čezeta na domácím trhu.
Kupodivu ho nebyl nedostatek, jaký třeba ve stejném období panoval u spartaků a následně
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octavií. Asi se tomu nelze divit při jejich prodejních cenách. Ty se pohybovaly v rozmezí 6 800 až
9 100 Kčs dle konkrétní varianty a roku prodeje, nejlevnější byly první verze prodávané později
ze skladových zásob, nejdražší pak typ 502/05 de Luxe. Vedle toho automobil Škoda Spartak
začínal na konci roku 1955 s cenou 27 450 Kčs, a typ 445 se silnějším motorem v roce 1957 měl
cenovku 32 980 Kčs. Ale mělo to háček, ty automobily nebyly ve volném prodeji, zájemce
potřeboval oficiální požehnání soudruhů, že je „příkladným budovatelem lepších zítřků“. A nové
mikroobjemové mopedy (50 ccm) tenkrát stály od 1 500 Kčs výše.
Kdo tedy na Čezetu měl volné finanční prostředky, mohl si ji bez problémů pořídit. V letech 1957
až 1964, kdy se přestaly vyrábět v rámci utlumení domácího motocyklového průmyslu (do
komunismu nepojedeme na motorkách jako nějací svobodomyslní živlové...), vzniklo kolem 120
tisíc Čezet z nichž velká část byla úspěšně exportována.
V zahraničí
Dnes se nám může zdát až neuvěřitelné, že tehdejší Československo bylo významným exportérem
motocyklů. Naše motocykly jezdily kromě Antarktidy na všech kontinentech. A tak i skútr Čezeta
prorazil díru do světa.
Už v roce 1957 byl představen ve dvaceti zemích a
během období jeho výroby se vyvážel do čtyř desítek
zemí. V některých kapitalistických zemích se skútr
Čezeta už od počátku prodával pod názvem La Bohème
(určitě se tak dělo v Holandsku, Belgii, Francii a
Švédsku).
Čezety si našly své zákazníky i ve Spojených státech.
Američané, tedy někteří, byli uchváceni především jejich
neotřelým vzhledem. Navíc tam na strojích této
kategorie mohli legálně jezdit už čtrnáctiletí adolescenti,
skútr Čezeta pak byl pro ně mimo jiné také ideálním
prostředkem na cestu do školy.
Od května 1960 se naše skútry montovaly (a částečně vyráběly) na Novém Zélandu pod názvem
N•Zeta. Tamní importéři participací na výrobě dovážené techniky účinně bojovali s neobvykle
vysokými cly uvalenými novozélandskou vládou nejprve na automobily a později i na motocykly.
Společnost JNZ (Jawa New Zealand) většinu dílů dovážela z Československa. V místě určení se
stříkaly karoserie a vyráběly některé díly (například ve spolupráci s firmou NZ Steel and Tube se
vyráběly tlumiče, výfuky a řidítka). Do roku 1963 vznikly cca čtyři tisíce skútrů N•Zeta.
S postranním vozíkem
Ke zvýšení počtu přepravovaných osob ze dvou na tři (včetně řidiče) jste si mohli k Čezetě pořídit
postranní vozík. Sajdkáru pro Čezetu navrhl opět Jaroslav F. Koch, samozřejmě v obdobném
tvarovém nezaměnitelném stylu a dvoustopý výsledek tak vypadal velice elegantně. Tento
postranní vozík se jmenoval Druzeta podle výrobního družstva Drupol, které zajišťovalo jeho
výrobu.
Čezeta s Druzetou
Cena Druzety byla nastavena na 3500 Kčs, včetně menší
přípravy skútru (závěsy na její připevnění, připojení
brzdy třetího kola, atd.) a montáže, to celé s časovou
náročností dvou hodin práce. Potom si už mohl uživatel
v případě potřeby Druzetu sám kdykoli jednoduše
odpojit či připojit, manuálně zručným trvalo odpojení
pouhých pět minut.
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Hmotnost prázdné Druzety byla 45 kg a užitečná hmotnost 75 kg. Vedle cestujícího pojala i další
zavazadla. Samozřejmostí byl ochranný plexisklový štít.
Sekundárními klady při jízdě s Druzetou byly vyšší stabilita stroje oceňovaná především v případě
smyku a o pětinu kratší brzdná dráha.
Rikša
V letech 1962 a 1963 se vyráběla užitková skútrová tříkolka Čezeta 505 zvaná rikša. Dle technické
specifikace mohla vozit náklad do maximální hmotnosti 200 kg umístěný na korbě za řidičem.
Ložná plocha byla 1200 mm x 1100 mm.
Rikša nestála na samonosné karoserii, ale nosnou konstrukci tvořil ocelový rám z uzavřených
čtvercových profilů a trubek. V podstatě šlo o dvě sešroubované části.
Přední část rámu začínala u spodku hlavové trubky řízení, která k němu byla přivařena, a končila
za sedadlem řidiče. Na její svařovanou kostru byla přivařena přední část klasické karoserie Čezety
včetně tunelu před motorovým prostorem, celý kryt motorového prostoru byl kvůli snadnější
údržbě lehce demontovatelný.
K rámu přední části byl přišroubován rám zadní části nesoucí nákladní korbu. Kyvadlové
polonápravy zadních kol byly poháněny přes diferenciál, rozchod kol činil 1040 mm.
Na rozdíl od klasických Čezet měly rikši pomalejší první až třetí převodový stupeň, navíc přibyla
předloha. A ve druhém roce výroby dostaly i zpátečku. Maximální rychlost dle manuálu klesla na
52 km/h, ale s větrem v zádech a prázdnou korbou prý dokázala po rovince uhánět rychlostí až
60 km/h.

Čezeta 505 (rikša) během čerpání paliva do letounu Trener na aeroklubovém letišti
Čezeta 505 (rikša) s budkou řidiče zajišťující větší cestovní komfort za špatného počasí
V prototypech, případně mikrosériích se objevily rikši s uzavřeným nákladním prostorem a/nebo
s částečně či zcela uzavřenou budkou řidiče. Tyto vymoženosti však významně snižovaly
hmotnostní kapacitu pro přepravovaný náklad.
Uplatnění v národním hospodářství měly rikši z hlediska oborového široké, vyloženě se hodily
například pro použití v komunálních službách, jezdili s nimi různí údržbáři a opraváři, družstevní
rolníci a zaměstnanci zahradnictví, lesníci si na nich mohli vozit motorové pily a dokonce se v
malé míře používaly k zásobování obchodů. Rikša se zkrátka dala výhodně využít všude, kde
chtěli šetřit provozní náklady a nepřevážet jeden truhlík se sazenicemi kedluben espětkou.
Tříkolky Čezeta se prodávaly pouze organizacím, do individuálního vlastnictví občanů se dostávaly
až sekundárně při vyřazování od příslušných národních podniků, družstev atd.
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Učňovské tříkolky z Karosy
Na závěr nesmíme zapomenout na téměř neznámé variace na téma Čezeta, které vznikaly jako
práce učňů Odborného učiliště podniku Karosa ve Vysokém Mýtě.
První dvě učňovské tříkolky byly vyrobeny počátkem šedesátých let, jedna osobní pro řidiče a dva
spolujezdce a druhá nákladní. Obě vozítka byla prezentována a vystavena v rámci Soutěže
technické tvořivosti mládeže, kde budila zaslouženou pozornost. Několik let potom stála ve
vstupní hale učiliště.

Učni z Odborného učiliště Karosy postavili zajímavá vozítka, jako základ jim posloužily Čezety.
Foto: Archiv Iveco ČR
Vyloženě extravagantní tvary měla dvoumístná tříkolka z roku 1967 s přiléhavou přezdívkou
křídlo.Ta na první pohled připomínala proudovou stíhačku. Snad i proto dostala silnější motor,
dvouválec Jawa o zdvihovém objemu 350 ccm.
Primárním účelem těchto prací bylo, aby učni vlastníma rukama předvedli, čeho jsou schopni. Ani
u praktických tříkolek z roku 1961, natož u „stíhačky“, se nepočítalo se sériovou výrobou.

Zdroje:




časopis Svět motorů, ročníky 1956, 1958 a 1960
časopis Automobil, ročníky 1960, 1961 a 1962
Technické popisy a jízdní návody pro Čezety typů 501,
502 a 505, různá vydání
 Marcel Malypetr: Skútr Čezeta. Grada Publishing,
Praha, 2008
Autor: Radek Folprecht
Zdroj:http://auto.idnes.cz/skutr-cezeta-cz-175-prase-0si/motorky.aspx?c=A170212_203709_auto_ojetiny_erp
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POLITICKÉ OKÉNKO
Jsem z celkové politické situace znechucen a
mám obavy z budoucnosti, protože politici se
chovají jako hovada, různí Sobotkové,
Kocábové, Horáčkové apod. mi připadají, jak
drogově závislí, kteří vůbec nepřemýšlí,
v Lybii je další milion černých tlam, které
čekají na lodě do Evropy, naše televize,
kterou si musíme platit, tvrdošíjně mlčí a

rozhodně vám neřekne a neukáže nic proti
„sluníčkářům“ a „havloidům“, zato do
presidenta Zemana bude rýt a rýt za každou
cenu. Je to k blití. Takže se aspoň podívejte
na to, čím se normální lid baví, když už proti
těm hovadům zaslepeným nemůže nijak
bojovat. Jedinou nadějí jsou nám volby,
takže: „Lidé, bděte!!!“
V Holandsku se nedávno konala amatérská
výtvarní soutěž, s cílem co nejlépe znázornit
současnou éru multikulturalismu v Evropě. Toto je
vítěz.
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A

co
Angela???
……....zhodnotila
velikost
mužství
bývalého a nového
amerického
presidenta.

Také ovšem na sex
láká běžence a jezdí
na motorce.
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TROCHU MOTORKÁŘSKÉHO HUMORU
Možná vám některé obrázky v minulé
kapitole přišly místo úsměvné až příliš vážné
….ani bych se nedivil, tak teď snad už to bude
jen úsměvné. Začněme u horňáků – tedy u
kamarádů, kteří obdivují u žen převážně
horní polovinu těla. V našem klubu jsou to
např. Ivo nebo Honza 

Naopak mladším motorkářům a skútristům
(kam tedy ti dva výše jmenovaní pánové už
rozhodně nepatří) se může hodit zcela nově
zpracovaná MOTOKAMASUTRA ….když tak

zhodnotím naše prošedivělé a obtloustlé řady
skútristů, myslím, že to využije tak
maximálně Matěj  …..možná i Ondra, ale
ten už jen s přítelkyní .
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U té naší Policie panují trochu divné poměry.
Dostanou krásné auto a za chvíli ho už
prodávají, protože je „odřené“. Přitom je
vybaveno vším možným a já se domnívám,
že by podobné vozy mohly naší Policii stačit.
Ještě
že
máme
nového
policejního
presidenta, ten už sjedná nápravu (zvláště

když tolik let studoval v nápravném zařízení
)!!!!

Takže pánové (a snad i dámy) motorkáři a
skútristi, motorkářky i skútristky, konec
srandy, vraťme se do reality. Co nám ještě
zbývá? Plán akcí České sekce Skútrklubu

Čezeta, pak překvapivě závěr a na úplný
konec ještě nějaké to slíbené povídání. Takže
ještě chvilku vydržte.
A kdybyste nudou usínali, dejte si kávičku .
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PLÁN AKCÍ ČSSČ

České sekce Skútrklubu
m

1
2
3

4

5

6

datum

název akce

místo konání

P

1.1.
28.1.
4.2.
25.2.
4.3.
11.3.
25. - 26.3.
8.4.
29.4.
29.4.
6.5.
8.5.

Sraz trakt. a motocyklů pod Řípem

Krabčice (hospoda Pod Řípem)

Zimní setkání I.
Burza ND
Zimní setkání II.
Burza ND
Burza ND
8. návštěva muzea motocyklů
Burza ND
23. Sraz historických vozidel
Burza ND
Burza ND
Sraz historických vozidel

Posezení Jablonec n. N.
Zlonín
Motomuzeum Sezemice
Chotusice
Nupaky
Křivoklát
Nupaky
Chomutov
Velká Dobrá (Kladno)
Nupaky
Pucheř

12. - 14.5.

38. Skútr a motosraz

Krušné hory

13.5.
4. skútrjízda MSSČ
???
7. jarní vyjížďka
27.5.
5. Sraz historických vozidel
3.6. Burza ND
Burza ND

severní Morava

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

8

9

10

11
12

Cítoliby
Chotusice

Skútrsraz

8. - 11.6.

BRNO

místo: Hálův mlýn, 1. mezinárodní sraz Druzet

10.6. Burza ND

7

podle dohody a počasí

Burza ND

Nupaky

30.6. - 2.7.

39. Skútr a motosraz

Nýrsko

7.-9.7.
15.7.
29.7.

13. sraz PAvů
Burza ND
Burza ND

Lhotka u Mělníka
Nupaky
Chotusice

4. - 6.8.

40. Skútr a motosraz

Žamberk

5.8.
12.8.
12.8.
12.8.
19.8.

Burza ND
Burza ND
Letní provětrání veteránů
2. návštěva památníku J.F.Kocha
5. sraz moto čs. výroby

Velká Dobrá (Kladno)
Nupaky
Rejšice
Mcely
Mšeno

25. - 27.8.

41. Skútr a motosraz

Zruč nad Sázavou

2.9.
9.9.
???

Burza ND
Burza ND
letní vyjížďka

Chotusice
Nupaky
podle dohody a počasí

15. - 17.9.

42. Skútr a motosraz

zrušeno - soukromá akce !!!

7.10.
???
14.10.
4.11.
11.11.
???
2.12.
16.12.

Burza ND

Velká Dobrá (Kladno)

NTM a Muzeum policie ČR Praha

podle dohody a počasí

Burza ND
Burza ND
Burza ND
podzimní setkání
Burza ND
Burza ND + odpolední posezení

Nupaky
Chotusice
Nupaky

1.1.2017

Sraz trakt. a motocyklů pod Řípem

P
P
P
P

podle dohody a počasí

Nupaky
Chotusice + motorest Zlaté slunce

2018
1

Krabčice (hospoda Pod Řípem)

Burzy Nupaky: 11.3. - 8.4. - 6.5. - 10.6. - 15.7. - 12.8. - 9.9. - 14.10. - 11.11. a 2.12.
25.3. – 27.5. – 24.6. – 26.8. – 30.9 .– 28.10. a 25.11. 2018
B. Tchořovice:
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Podle datumů i podle
zaškrtnutých akcí vidíte,
že už proběhly další
akce, o kterých se
dočtete až v dalším čísle
Občasníku.
No uznejte sami, přece
20. sraz Skútrklubu, 1.
sraz
Druzet
i
další
významná
jubilea
a
kulatá čísla si zaslouží
být v jubilejním 60. čísle
Čezetářského občasníku.
Je sice polovina roku
2017,
ale
už
nyní
plánujeme příští rok.
Původně byl nápad v létě
zopakovat
výlet
na
Grossglockner,
ale
dostali jsme nabídku na
návštěvu
Maďarska
s téměř
domorodým
průvodcem, a tak jsme
se dohodli, že taková
nabídka se neodmítá.
Proto už nyní můžete
počítat s tím, že letní
sraz organizovaný naší
českou
sekcí
bude
vícedenní a bude se
odehrávat
převážně
v okolí Balatonu.
Kvůli ubytování na místě
srazu i během cesty
(pojedeme 2 dny) bude
třeba znát přesné počty
účastníků, a tak už vy,
kteří uvažujete o účasti,
si na to plánujte čas,
popř.
dovolenou,
abychom
potom
nemuseli těsně před akcí
měnit
počty.
Samozřejmě
stát
se
může leccos, ale štěstí
přeje připraveným.

ZÁVĚR
Možná si řeknete, že toto číslo Občasníku je
krátké a že do jeho vydání se konaly ještě
další akce. To sice máte pravdu, ale zase
zaúřadovaly takové ty objektivní
příčiny jako čas, čas, čas, pak
lenost a v neposlední řadě i
prokrastinace (toto „krásné“ české
slovo jsem se dozvěděl a naučil až
nedávno), a tak ho musím hned
použít, abyste viděli, jaký jsem
moderní publicista ….a snad mi
směrem k mé osobě nevzkážete:
„Nepoužívej cizí termity, když je
neznáš suterénně, je to velké
rizoto a mohlo by to pro tebe skončit
kastrálním fiakrem“. Ale ještě je tady jeden
důvod. Další akcí byl jubilejní XX. skútrsraz a
s ním spojený 1. mezinárodní sraz Druzet. A

já jsem se rozhodl, že těmito dvěma
významnými skútristickými akcemi ozdobím
jubilejní 60. číslo Čezetářského občasníku,
jak
jsem
se
již
zmínil
v předcházející kapitole.
Abyste ale přece jenom nebyli tak
moc ochuzeni o dobré čtení, na
závěr jsem pro vás připravil
povídku o Egypťanovi …..a jak je to
v té písni?: „Přátelé, a tento příběh
se opravdu stal, vyprávěl mi ho
veteránista Marcel Malypetr .“
Přeji vám všem krásné léto a hodně
šťastných kilometrů. Pokud uvidíte
nebo zažijete někde něco zajímavého,
nezapomeňte, že váš skvělý nezávislý
skútristický časopis Čezetářský občasník to
rád otiskne.
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Egypťan,
aneb o záhadách motocyklu ČZ 250 typ 485
a o putování jednoho technického průkazu po Evropské unii.
To jsem si takhle jednou psal s jedním
veteránistou z Moravy ohledně možnosti
zástavby motoru ČZ 250 do skútru Čezeta a
narazili jsme na odlišnosti motoru typu 455
a 485. A když už jsme byli u tohoto
motocyklu typu 485, kterému se říká
„Arnoštek“ nebo taky „Egypťan“, protože byl
vyráběn výhradně pro export, a to do tzv.

méně náročných zemí, i když se později asi
tento export trochu rozšířil a motocyklů
tohoto typu se vyrobilo docela dost kusů,
tak jsme narazili na jistého pána, říkejme
mu pán B, který se zabývá dovozem
motocyklů z Maďarska do naší republiky a
který sem, kromě jiných rarit, dováží právě i
tyto krásné stroje.

Abych se ještě vrátil k vlastnímu motocyklu
a důvodu jeho výroby. Možná v Egyptě,
možná jinde se takhle jednou po ránu
rozpomněli na to, že kdysi kupovali velice
dobré, spolehlivé a hlavně jednoduché
motocykly Jawa 250 Pérák a chtěli zase
něco podobného. Ale Jawa se tou dobou už
plně
věnovala
výrobě
výhradně
dvouválcových motocyklů o objemu 350 a
firma ČZ kupovala od Jawy taky tyto
dvouválce s objemem 250 i 350 a
zabudovávala je do svých jednoduchých
rámů a prodávala pod typovým označení

250/471 (tzv. Smolík) a 350/472. A
jednoduchý a laciný jednoválec s objemem
250 už na trhu nebyl. ČZ vyráběla sice
motocykly o objemu 125 (typ 478 později
488) a 175 (typ 477 později 487), a to
v různých variantách, ale znáte to pořekadlo
……….objem ničím nenahradíš…..a afričani
trvali na objemu 250. Tak konstruktéři dali
hlavy dohromady a řekli si, že s určitými
drobnými
úpravami
by
bylo
možno
zabudovat starý motor ČZ 455 do rámu typ
487, a tak se narodil typ 485, zřejmě pod
vedením konstruktéra jménem Arnošt.
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Vzhledem k tomu, že ve své sbírce mám
původní stopětasedmu typu 477, pak dva
„Smolíky“ 471 a v současné době se pracuje
na renovaci celkem neznámého typu
250/986 Street, který má taky základ
v rámu 477 (i když svým označením se díky

zabudovanému typu motoru trochu vymyká
této řadě 47x), tak už byl jen krůček
k tomu, abych oslovil pana B a zeptal se,
jestli byl nějaký „Egypťan“ nebyl na skladě,
který by mi tuto řadu motocyklů doplnil. A
byl .

Tak tohle je ten šťastný
dokument, který si cestoval
po Evropské unii za peníze
daňových poplatníků (vlevo
a
vpravo),
nahoře
je
původní maďarské OTP – to
mi zbylo jako amulet pro
štěstí.

Dostal jsem od něj několik fotek, motocykl
se mi líbil, já jsem zahořel touhou rozšířit o
něj svoji sbírku …..a dohodli jsme se. Přišel
slavný den 9. září 2016 a my jsme se sešli
v Brně u jednoho nejmenovaného (to kvůli
skryté reklamě) brněnského obchodního
centra na výpadovce na Bratislavu, kde
jsem si motocykl převzal včetně všech
potřebných
dokladů,
podepsání
kupní
smlouvy, zaplacení…..pan B mi motocykl
nastartoval a nabídl projetí, což jsem
v pantoflích a bez helmy s díky odmítl, a tak
mi dal ještě pár rad a informací a já jsem si
mohl jako šťastný majitel motocykl odvézt
domů. Ty rady a informace byly zajímavé a
nemohu je jen tak přejít, abych do celého
příběhu vnesl další tajemno. Pan B startoval
motocykl ve vysoké motokrosové botě a

varoval mě před startováním v nízkých
botách a už vůbec ne nějakých polokeckách.
Říkal mi, že se jedná o motocykl se
zvýšeným výkonem na 18 k a že ten motor
strašně „kope“, že má s tím osobní nehezké
zkušenosti. Říkal mi, abych se podíval na
karburátor, na kterém je vyraženo číslo
2831, ale označení typu karburátoru chybí, i
když technický popis motocyklu 485 uvádí
jako sériový karburátor typ Jikov2926
SBDb. Protože jsem tuto informaci o
nějakém zvýšeném výkonu neznal, vzal
jsem to jako fakt, byl jsem rád, že takový
stroj mám a nijak dál jsem to neřešil. Říkal
jsem si, že se pak doma v klidu podívám do
literatury apod., jak to vlastně s těmi
výkony bylo.
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Takže jsem svého nového červeného
„miláčka“ odvezl domů a řekl si, že nejdřív
vyřídím nutnou administrativu, tedy jeho
přihlášení, a pak se teprve budu věnovat
jeho dalším vlastnostem a případným
opravám či úpravám, abych trošku jeho
vzhled
zvýraznil.
Jen
tak
na okraj
podotýkám, že motocykly ČZ měly na
pohled podobné díly jako motocykly Jawa
(např. kaplička přístrojů, kryt světlometu,
kryty spínačů na řídítkách), ale tyto díly byly
hliníkové odlitky nastříkané na černo,
zatímco u Jawy se jednalo o „laciný“ plast. A
jako strojař raději vidím čistý vyleštěný kov,

než aby byl jeho povrch vzhledově
znehodnocen černou barvou. Ale to byly
plány do budoucna, zatím jsem jen pro
potřeby STK vyměnil přední brzdové
obložení a namontoval zpětné zrcátko a
boční oranžové odrazky, protože holé
držáčky odrazek vypadaly dost smutně. No
a z takto vylepšeným motocyklem jsem
vyrazil na STK. Kontrolu jsem absolvoval
bez ztráty kytičky tedy bez závad, jen
technik
neuměl
vyplnit
protokol
pro
dopravní
inspektorát,
protože
neměl
dostatek informací o technických datech
motocyklu.

Tady je další taková pro mě nepochopitelná
věc. Proč nemůže mít STK ve svých
databázích informace o našich domácích
motocyklech, když tam má informace o
tisících dovozových aut. No dobře, motocykl
ČZ 250/485 se u nás nikdy neprodával, ale
podobně jsem dopadl o pár měsíců později,
kdy jsem přihlašoval
z dovozu Jawu
350/640, a ta se tedy u nás rozhodně
prodávala. Na STK mi poradili, že informace
seženu buď ve firmě DEKRA, nebo přímo u
výrobce
ČZ
Strakonice.
DEKRA
mi
nepomohla, i když tam mám dobrého
známého, tak jsem se obrátil na paní Mgr.

Vláškovou ve Strakonicích, která mi ochotně
všechny údaje obratem poslala. Já jsem pak
mohl jít zpátky na STK a nechat si zapsat
zbytek technických údajů do protokolu,
abych mohl vše odnést na odbor dopravy
(dříve dopravní inspektorát) magistrátu
města Mladá Boleslav.
Tady bych se jen zastavil u těch technických
údajů. Jestlipak uhádnete, které zásadní
údaje scházely? Nechte se podat. Byly to
hodnoty zatížení jednotlivých náprav a hluk
u jedoucího a stojícího vozidla. Něco už
jsem kolem motocyklů zažil, pamatuji
zahájení činnosti STK, ale nikde jsem se
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nesetkal s tím, že by za ta desetiletí
existence STK tyto hodnoty někdo měřil,
nebo uměl měřit, anebo vůbec k něčemu
potřeboval. K čemu je nutné znát maximální
zatížení přední vidlice? Když vám praskne a
namelete si, bude někdo zjišťovat, jestli jste
měli vidlici přetíženou? A jak by to asi
zjistil? Každopádně mohu doporučit, abyste
např. na řídítkách Yamahy R1 nevozili
síťovku nebo igelitku s nákupem, protože
byste tuto hodnotu mohli překročit.
Nicméně jsem všechny potřebné hodnoty
v protokolu měl a odhodlaně jsem vstoupil
do prostorů magistrátu města s vidinou
brzkého vyřízení mojí žádosti. Pravda,
zapomněl jsem na pojištění a zelenou kartu,
to jsem se musel ještě zastavit v pojišťovně,

ale pak po zaplacení správního poplatku 500
Kč
jsem
všechny
doklady
předal
příslušnému úředníkovi …říkejme mu pan S,
který je shledal jako úplné a správné a sdělil
mi, že sice mají na vyřízení 30 dní, ale že se
pokusí vše vyřídit dřív a zavolá mi, abych si
pro Technický průkaz a registrační značku
mohl přijet.
Tady bych teď mohl svoje vyprávění na delší
dobu přerušit, ale vy jste se dočetli v úvodu
článku, že je to „povídka“ o putování
technického průkazu po Evropské unii, a tak
tedy
oprávněně očekáváte,
že budu
pokračovat. Tak tedy vzhůru (jak říkají staří
latiníci) „In medias res“ tedy „do středu
událostí“, to hlavní nás teprve čeká  …tedy
spíš čeká, ale s jiným smajlíkem .

Ještě týž den odpoledne mi volal pan S a
sdělil mi, že maďarský technický průkaz
zadal do systému SIS (Schengenský
Informační Systém), který se rozohnil a
vyplivl z tiskárny stránku povídání o tom, že
technický
průkaz
je
hledán
v rámci
Schengenského prostoru, že byl ztracen, že

může být zneužit (možná i pro páchání
trestné činnosti) a že kdokoliv ho najde,
musí ho ihned a neprodleně odevzdat na
velvyslanectví
Maďarska
v příslušné
zemi…………a že tedy on musel zmíněný
technický průkaz odevzdat na Policii České
republiky. Nevím, jaké máte zkušenosti
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s naší Policií, ale když zhodnotím její
úspěchy týkající se naší rodiny (vykradená
garáž,
dvakrát
vykradený
soukromý
automobil, dvakrát ukradená navigace a
jednou ukradené rádio ze služebního auta,
jednou
ukradený
automobil,
třikrát
vykradená stavební buňka synovi na
stavbě), tak úspěšnost Policie vychází na
celých 0% (slovy nula, pro ty otrlejší
čtenáře …… prostě vyšetřili velký hovno).
Zmocnil se mě stísněný pocit bezmoci
…..Policie ČR se bude zabývat ztraceným
technickým průkazem, který už ztracený
není a ke kterému existuje i příslušný
motocykl, který maďarské úřady legálně
odhlásily a povolily jeho prodej do zahraničí.
Moje obavy se bohužel ukázaly jako
opodstatněné. Ihned jsem se však spojil
s panem B z Maďarska a vysvětlil mu celou
situaci. Ten se zhrozil, jak je to možné, když
v Maďarsku vše proběhlo bez problémů, vzal
doklady o převodu motocyklu a vyrazil na
příslušný
úřad
v Maďarsku,
aby
vše
objasnili. A byl úspěšný. Vše dohledali,
vyřešili a zjistili, že …..jistý maďarský

občan, říkejme mu pan A někde doma
zabordelil technický průkaz od motocyklu a
šel nahlásit jeho ztrátu, takže iniciativní
úředník ihned pomocí systému SIS po něm
vyhlásil
celosvětově
pátrání…..nebo
minimálně v Schengenském prostoru. Pak
pan A technický průkaz našel, zcela legálně
s tímto průkazem prodal motocykl pánovi B,
který ho pak prodal mně ….a nikoho asi
v Maďarsku nenapadlo podívat se do
systému SIS, když všechno vlastně bylo
v pořádku. Takže po návštěvě pana B na
dopravním
inspektorátu
vymazali
v Maďarsku hledání technického průkazu ze
systému SIS, což trvá asi 3 dny, než se to
tam vše zohlední a vymaže a příběh
ztraceného technického průkazu přestal pro
maďarské úřady, systém SIS a celý
Schengenský prostor existovat ………ale ne
pro Policii ČR!!! Maďarský úřad napsal
vysvětlení k této politováníhodné situaci (jak
by řekl pan Chocholoušek: „Ke které dochází
maximálně jednou za 10 let“) a já jsem od
pana B toto vyjádření ihned mailem dostal.
Když jsem se chystal odnést ho na Policii
ČR, zrovna v ten samý den 8.11.2016 jsem
byl povolán na Policii k podání vysvětlení,
což jsem také učinil (viz. přiložený protokol)
a s celkem sympatickým policistou jsem si
hezky popovídal. Zdál se být rozumný.
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Předal jsem mu protokol z Maďarska, kde
bylo uvedeno, že prodej motocyklu byl
v pořádku a že technický průkaz již není
hledán. Policista, praporčík, avšak absolvent
dvou vysokých škol (!!!) mi slíbil, že se za ty
tři dny do systému SIS podívá a zjistí, jestli
už kauza ztraceného technického průkazu ze
SISu zmizela. A zase se nic dlouho nedělo.
Čekal
jsem,
kdy
dostanu
informaci
z magistrátu, že byl technický průkaz vrácen
k nim a já si mohu vyzvednout doklady.
Nestalo se tak.
Zavolal jsem na Policii a dostal odpověď, že
záznam v systému SIS už opravdu není a že

to má pan B v Maďarsku dořešit. Zeptal
jsem se, co má řešit? Že už vše vyřešil,
problém neexistuje, oni (Policie) nemají co
vyšetřovat a řešit a že mohou technický
průkaz vrátit na magistrát. Policista se
zamyslel a sdělil mi, že to vidím moc
jednoduše, že on se s takovým případem
ještě nesetkal a že musí jít za velitelem se
poradit. A to byl zase asi další průšvih. Plně
se projevilo české „přizdisráčství“, kdy se
každý bojí rozhodnout, a tak problém
postrčí výš. A tak strkali a strkali, až celý
případ dostrkali na Policejní presidium ČR
odbor mezinárodní policejní spolupráce, tam
už
se
případ
dostal
na
úroveň
podplukovníků a plukovníků, kteří použili
nějakou policejní cestu SIRENE a oslovili
maďarské kolegy. Ti samozřejmě nechtěli
přiznat chybu na straně Maďarska, a tak
napsali, že sice je všechno v pořádku, že
technický průkaz se našel, ale protože už
byl jednou ztracený, tak je neplatný a je
třeba ho vrátit do Maďarska.
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To byla pro mě rána, uvědomil jsem si, co
to asi znamená, když bude techničák
cestovat někde přes ambasádu do Maďarska
bůhví kam, a jak je asi maďarský
velvyslanec šťastný, že se může starat o
můj techničák od téměř 35 let starého
motocyklu, protože jinak nemá nic na práci,
a je nadšený, že konečně nebude mít
dlouhou chvíli a že si trochu zaúřaduje.
A tak ho nechme chvíli úřadovat a zatím
tedy máme čas se podívat na dvě
zajímavosti kolem tohoto motocyklu. Ta
první je již zmíněný zvýšený výkon. Motor
ČZ 250 typ 455 a posléze i typ 485 mají
deklarovaný výkon 13 k, tedy cca 9,5 kW.
Motory se liší drobnými změnami, které
nemají na výkon vliv (umístění svíčky
v hlavě motoru, ložisko u řetězového
kolečka apod.). Nikde žádná zmínka o
možnosti
alternativního
výkonu.
Ani
v katalogu ČZ pánů Vošalíka a Šebka ani
čárka, když jsem jim napsal dotaz, nedostal
jsem odpověď (i když jinak mailem vždy
komunikovali). Napsal jsem to i panu
Přibáňovi, bývalému konstruktéru z ČZ
Strakonice, ale o ničem nevěděl. Avšak na
typovém štítku motocyklu je opravdu
vyražen výkon 13 kW, což odpovídá oněm
slibovaným 18-ti koním. A to číslo 2831 na
karburátoru prý není velikost karburátoru,
ale jen hodnota seřízení (to byla informace
od pana Přibáně). To už zavání trochu
tajemnem, ne? Karburátor jsem vyndal
…….difuzér má standardní průměr 26 mm,
hlavní tryska 95, žádné překvapení. Znovu
jsem volal pana B a dozvěděl se, že tyto
stroje byly s výkonem 13 k na určitých
trzích neprodejné, proto byl „neoficiálně“
zvýšen výkon na 18 k, což se pozná právě
podle čísla na karburátoru, chybějící
„restrikce“ ve výfuku …..a taky již
zmíněným „kopáním“ při startování a
zvýšeným chvěním celého motocyklu. A teď
babo raď!!! Co je pravda a co ne.
Už jsem několikrát ve svých knihách a
článcích zmiňoval své skoro čtyřicetileté
zkušenosti z firmy Škoda, která je svým
motoristickým zaměřením firmě ČZ asi
hodně blízko. Vždyť třeba do Favoritů
vyráběla firma ČZ převodovky. Ale o to teď

nejde. Jednou mi kamarád řekl, že koupil
ojetého
Pickupa
Škoda
z Rakouska
s motorem Škoda 1,3 l a výkonem 55 kW.
Opravil jsem ho, protože motory 1,3 se
vyráběly s výkonem 40 kW a 50 kW, výkon
55 kW dával motor VW 1,6 l. Vytáhl na mě
technický průkaz a ukázalo se, že má
pravdu. A teď si představte, že projekt
Felicií a Pickupů z nich odvozených jsem měl
po stránce finanční ve škodovce na starosti,
stejně jako různé akční modely, mimořádné
výbavy apod. Připadal jsem si jak „Alenka
v říši divů“ a hned další den v práci vyrazil
za konstruktérem motorů, co to má
znamenat, kde se stala chyba. A odpověď
byla stejně tak logická a prostá, jako pro mě
nepochopitelná. V době všech norem ISO a
pod., kdy se každý „prd“ musí složitě
dokumentovat, si rakouský dovozce přál
vyrobit 1000 kusů motorů Škoda 1,3 l
s výkonem 55 kW, ale nesmělo se to nikde
prezentovat, protože s tímto výkonem jsme
vyráběli auta s motorem VW. Zvýšit výkon
nebyl problém, každý motor má určité
rezervy, jak je známo z jejich dnes
populárního „čipování“, takže toto vše
proběhlo
v tichosti
a
k všeobecné
spokojenosti. No comment. A tak když toto
bylo možné v koncernu VW v 90. letech,
proč by to nebylo možné v 80. letech ve
firmě ČZ??? Pokud byste měli někdo k této
problematice výkonu motorů u motocyklu
ČZ 250 typ 485 nějaké informace, napište,
třeba ten problém na stránkách Občasníku
rozmotáme, když se k tomu nikdo nemá na
oficiální úrovni .
Ale vraťme se zase k tomu mému
nešťastnému techničáku. Zavolal jsem panu
B a vysvětlil mu situaci. Musím uznat, že byl
velice vstřícný a nabídl mi několik seriózních
variant, jak tuto prekérní situaci řešit,
počínaje vrácením peněz a konče výměnou
za jiný motocykl s finanční kompenzací. Řekl
jsem, že bych ještě zkusil počkat, jestli se to
vyřeší, aby naše finanční ztráta byla co
nejmenší a kromě toho …..několik měsíců
kolem „Egypťana“ chodím v garáži, otírám
z něj prach, těším se, až se pustím do jeho
vylepšování, a tak se mi nechtělo se ho
zbavit…..už se stal nějak členem rodiny jako
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všechny ostatní motorky v garáži . Pan B
mi ještě nabídl, že zkusí mým jménem
oslovit maďarské orgány. Souhlasil jsem.
Poslal mi maďarsko – českou plnou moc,
abych tady u nás nechal ověřit svůj podpis a
poslal mu ji zpátky.

jsem tedy první kancelář notáře. Byly tam
dvě rozesmáté sekretářky a mladinká
notářka v krásných minisukních a se
smyslným
výstřihem.
Když
jsem
té
sekretářce
vylíčil,
co
potřebuju,
tak
prohlásila: „No není ta ženská na poště
blbá??? Copak my umíme maďarsky???“ Pak
provedla všechny zápisy a zavolala na
notářku, aby to podepsala….ta se na to ani
nepodívala a podepsala to tam, kam ji
sekretářka ukázala prstem. A já měl
ověřenou plnou moc, poslal jsem ji mailem
do Maďarska a zase jsem čekal.
Tak mi zase nezbylo nic než čekat a my se
zatím můžeme podívat na druhý problém.
Výkon jsme nedořešili, ale tohle myslím
vyřešíme, i když zase jen částečně . Všimli
jste si toho maďarského techničku na
začátku článku? Je tam uvedeno Jawa typ
485. Technik na STK to ještě trochu
vylepšil, protože do protokolu (červeně
zakroužkováno) uvedl:
Tovární značka :
Jawa
Typ:
485
Obchodní označení: ČZ 250
Výrobce vozidla:
Jawa Týnec nad Sáz.
Jak jsem uvedl na začátku článku, Egypťani
chtěli „Péráka“, a to byla Jawa, tak proč jim
neudělat radost a nenazvat motocykl ČZ
jako Jawa? Je to asi jednodušší, než jim
vysvětlovat, že firma ČZ motocykly taky
vyrábí a umí. Kromě toho, v době socialismu
byl každý prodej do zahraničí na „valutové“
trhy maximálně podporován, tak proč to
komplikovat. Ale měl jsem z toho takový
nepříjemný pocit. Úředníci, úřední šiml,
předpisy, ….a občas i katastrofální neznalost
popř. slepé a bezmyšlenkovité dodržování
předpisů………to všechno dohromady ještě
mohlo způsobit další katastrofu. Kdysi dávno
se u nás ve škodovce říkalo, že pokud by se
dodržovaly všechny normy a předpisy,
zastaví se výrobní linka ….a vždycky bylo
na
bedrech
referentů,
aby
předpisy
porušovali a auta se vyráběla, protože
vedoucí pracovníci v nomenklatuře OV KSČ
si nějaké pochybení v předpisech nemohli
dovolit. Ale to by bylo úplně jiné povídání a

To je zase případ. Přišel jsem na ověření
podpisu na poštu (rozuměj Česka pošta,
tedy něco jako Česká policie …tedy státem
řízená instituce, to je vždy průser ) a paní
na Czech pointu mi řekla, že mi podpis
nemůže ověřit, že je to cizí řečí a že tomu
nerozumí. Vysvětloval jsem, že po ní nechci,
aby ověřila správnost překladu mezi
češtinou a maďarštinou, ale jenom můj
podpis, že jsem to skutečně podepsal já, ať
už je tam napsáno cokoliv. Byla neoblomná,
musím prý k notáři, ten má jiné možnosti.
Snažil jsem se ji ještě obměkčit tím, že
průměrný notář v České republice a natož
v Mladé Boleslavi taky neumí maďarsky, ale
to už odcházela zhnuseně od okénka a
nechala mě tam stát jak na hanbě. Odešel
jsem
tedy
s nepořízenou
doprovázen
opovržlivými pohledy ostatních čekajících
zákazníků, protože jsem je zdržoval
nějakým maďarským papírem a nepochopil
„dobrou“ vůli paní czechpointové. Našel
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hodně
dlouhý
článek
o
praktikách
československého automobilového průmyslu
v dobách socialismu. Snad ještě jen na okraj
jedna taková zajímavost. Když jsem přišel
do své první kanceláře po návratu ze
základní vojenské služby, řekl mi jeden
starší kolega: „Dobrý referent se pozná
podle toho, že když dostane deset dopisů,
tak ví, který z nich musí vyřešit a na kterých
devět se může vysr….“  Měl 100 %
pravdu,….a když k tomu další kolega dodal:
„Jo, socialismus, to je veliký bordel, ale ať
nám ještě hodně dlouho vydrží, krásně se
v něm žije“, tak jsem byl plně připraven pro
svůj další praktický život a odborný růst
v rámci firmy.
Ale v případě „Egypťana“ byla jiná situace.
Už není socialismus, motocykl je označený
jako Jawa a já jsem žádal v ČZ Strakonice o
technická data, kde bylo napsáno, že
výrobcem
motocyklu
byly
ČZM
n.p.
Strakonice. Ale konec dobrý, všechno dobré.
Na tuto problematiku narazil až pan S na
magistrátu těsně před vydáním dokladů,
vyjasnili jsme si to a on to naštěstí všechno
pochopil……..včetně toho, že v dobách
socialismu se názvy Jawa a ČZ používaly
podle potřeby, protože oba podniky patřily
pod jedno ministerstvo i jednu velkou a
neomylnou
Komunistickou
stranu
Československa. Ale myslím si, kdyby toto
řešil pan nadpraporčík se dvěma VŠ a svým
přizdisráčským způsobem, v životě bych na
motocyklu nemohl mít černá čísla…….ale
jezdil bych na zelená veteránská. To byla
taky varianta, ale bránil jsem se jí zuby
nehty……..veteránisti mě asi pochopí.
Tady by mohla být další odbočka od tématu,
která by řešila, jak si sami sobě kazíme

výhody veteránských čísel a čím dál víc a víc
si komplikujeme náš už takhle dost těžký,
složitý a drahý veteránský život a dokonce
bych věděl, i jak článek nazvat. Po vzoru
nápisu z opony Národního divadla „Národ
sobě“, bych ho nazval „Volové sobě“.
Uteklo mnoho vody v Jizeře v Mladé
Boleslavi a daleko víc v Dunaji v Maďarsku a
pan B mi zavolal radostnou zprávu
….….technický průkaz existuje a právě
dorazil po několika měsících na ministerstvo
vnitra v Maďarsku. Upozorňuji, že byl konec
března.
A
zase
záhada……maďarské
ministerstvo vnitra opět uznalo technický
průkaz jako platný (!!!), poslalo ho na
magistrát do Pécse, kde ho pan B vyzvedl a
poslal mně. Ještě se mě ptal, jestli mi
technický průkaz stačí nebo jestli potřebuji
ještě doklad o tom, že je platný. Zeptal
jsem se na magistrátu a dostal jsem od
pana S z úřadu logickou odpověď, která mě
po
dlouhé
době
čekání
potěšila
a
připomněla, že přece jen snad existují na
úřadech lidé, kteří přemýšlejí a jsou
normální:„Když máte platný Občanský
průkaz, nosíte s sebou potvrzení, že je
platný? Takže pokud mi dodáte platný
technický průkaz, já zkontroluju v systému
SIS, jestli není ztracený , a pokud nebude,
je to všechno v pořádku.“ Uf!!!
A tak se taky stalo. 28.3.2017 jsem dostal
z Maďarska doporučený dopis s původním
technickým
průkazem,
který
si
užil
několikaměsíční
dovolenou
spojenou
s cestováním po Evropě, a o den později
jsem už držel v ruce platný technický průkaz
České republiky a platnou registrační
značku. A pak že to nejde. Vždyť to celé
netrvalo ani celých 7 měsíců .
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