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ÚVOD 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru, prostě 

všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník. 

Toto číslo bych radši ani nepsal, ale bohužel, i 

nepříjemné zprávy se někdy v Občasníku objeví, 

ale pohledem na tuto úvodní stránku už určitě víte, 

co mám na mysli……..naposled jsme se rozloučili 

s dobrým kamarádem a parťákem.  

Jinak v tomto zimním čísle najdete spíše jen různé 

technické články, ale taky pokračování 

nepravidelných článků „Kdo je kdo ….“ 

Samozřejmě taky nové informace ohledně plánu 

akcí našeho klubu pro rok 2018. 

DALŠÍ SMUTNÁ ZPRÁVA 

 

Bylo 12. října 2017, zvonil mi mobil, neznámé číslo …přijmu hovor a neochotně říkám: „Prosím!“ ….“Dobrý 

den, tady Lenka z Roudnice….asi bych vám měla spíš popřát k svátku, ale mám pro vás smutnou zprávu 

…..tatínek včera náhle zemřel….“ Nastalo ticho, nevěřil jsem vlastním uším, ale hlas byl natolik zlomený, že 

nebylo pochyb o tom, že je to krutá skutečnost ……ten tatínek byl  

 

Ing. Václav Sochr, 
zemřel náhle 11. října 2017 ve věku 67 let. 

 

ČTYŘI ROKY S NÁMI 

 

Psal se rok 2013 a měli jsme náš tradiční sraz ve 

Zruči nad Sázavou v Chabeřickém mlýnu. V pátek 

večer 13. září (snad ty dvě třináctky v datu neměly 

být předzvěstí smutného konce) se tam 

objevil starší pán, představil se jako 

Vašek Sochr a řekl nám, že nás 

našel na internetu, že má skútr 

Čezeta a že by s námi občas rád 

někam jel. Byli jsme rádi, že 

budeme mít nového člena, a 

tak jsme večer poseděli a 

vzájemně si sdělili nové 

informace, aby Vašek věděl, jak 

to v tom našem čezetářském 

klubu funguje. 

Vašek začal s námi jezdit na naše 

srazy, vyjížďky, vzájemně jsme se 

navštěvovali, vyměňovali zkušenosti 

….Vašek průběžně rozšiřoval svoji sbírku 

skútrů i dalších veteránů, koupil si i nový skútr 

Honda, aby nám stačil, když jsme náhodou někam 

jeli na rychlejších motorkách. Nekompromisně 

vtáhl do svých veteránských aktivit svého vnuka 

Matěje a oba se stali nedílnou součástí našich 

akcí. Když někam Vašek nejel, tak to byla výjimka. 

Obdivoval jsem ho, jak moc toho stihne 

….. svoji práci, myslivost, veterány, 

skútry ……a to všechno přesto, že 

už měl vlastně věkově být 

důchodce, takže na odpočinku. 

Jenomže on fungoval právě 

opačně a spíš nás ještě 

navzdory svému věku i svým 

zdravotním problémům do 

různých aktivit nutil. Díky 

němu jsme byli zásobeni 

spoustou fotografií a já jsem je 

používal do Občasníku. 

Jeho náhlá smrt nás všechny velice 

zasáhla a já vám jen mohu 

zprostředkovat reakce mých kolegů 

skútristů, co mi napsali, když jsem jim smutnou 

zprávu zaslal: 

 

Ahoj, tak to je fakt průser. Asi bychom se měli jet rozloučit. Pokud budeš něco organizovat, počítej se mnou. 

Polda 
 

Velká škoda dobrého člověka, moc mně je to lito. Upřímnou soustrast rodině.  

Kamil 

Velmi smutná zpráva, byl to výborný kamarád. Upřímnou soustrast jeho rodině. 

Pavel. 



 
 

3 
 

Ahoj, volal mi to Libor a byl to šok.  Předpokládám , že jako parta ho vyprovodíme na jeho poslední cestě v tričkách 

skutr klubu. Zařídíš kytku (nebo věnec) se znakem?  

Míra 
 

Tak to je opravdu moc smutná zpráva . Rodině upřímnou soustrast. Každopádně to pořád nějak nemohu vstřebat. 

Zdeněk 
 

To je mi vážně moc líto!  Trošku mě uklidňuje představa že až taky jednou budu procházet nebeskou branou, bude 

tam Vašek fotografovat v první řadě s dotazem: " Kde máš skútra?"   ... a dost možná tam bude chválit i místní 

párky .  

Michal 
 

To je mi moc líto, Vašek byl sympaťák. Upřímnou soustrast rodině. Nějak mě ta zpráva o Vaškovi zdrbla. Člověk si 

uvědomí, že víme prd, kdy to položí nás. Je ho škoda, pár let tu s námi ještě mohl klidně být. 

 Honza 
 

Nemám slov !!! upřímnou soustrast rodině! ! Přijet na poslední rozloučení s Vaškem nemohu, budu s Vámi tím,že 

zapálím svíčku. Tak se kluci držte, aby Vašek měl z Vás radost!!!  

Lojza 
 

Opravdu moc smutná zpráva. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast jeho rodině. 

 Jirka 
 

Ahoj, velmi smutná zpráva. Hodně mě to rozhodilo. 

Vlasta 
 

Ahoj, tvoje smutná zpráva mě  dostala natolik, že jsem nebyla schopna dřív napsat. Nevím, jestli se budu moci 

uvolnit z práce.  

Majda 
 

Nejprve jsem tomu přirozeně nevěřil ... ale bohužel přišlo to z více zdrojů..... ach jo... 

Pavel  
 

Tak to mne s Vaškem moc mrzí. Jsme prostě ve věku, kdy naše řady řídnou. Aspoň na dálku si na vás všechny v 

pátek vzpomenu. Škoda kamaráda. 

Tony z Německa 
 

Hodně smutná správa, není na to co říct...  upřímnou soustrast rodině. 

Michal 
 

Seděl  jsem s Vaškem Sochrem a s Matějem u stolu při obědě vloni v srpnu po návštěvě muzea a sklárny u Berouna. 

Znal  jsem ho sice krátkou dobu, ale myslím, že to byl moc dobrý člověk.  Měl v očích takovou něžnou radost, když 

jsem mu řekl, že můj otec a bratr  jsou také Václavové. Radost v očích měl i z dalšího skutříka, kterého si tam tehdy 

pořídil.. Rád bych se s ním rozloučil v pátek 20.10. na Mělníku. Václava je obrovská škoda. 

Jiří  
 

Bohužel se na pohřeb nedostanu, dejte mu poslední rozloučení i za mě. Vašek byl správnej chlap.  

Kamil 
 

Zdeněk Prchal je aktivní veteránista, který nám 

pomáhá s přípravou veteránských dokladů, a tak 

není nic zvláštního na tom, že s ním spolupracoval 

i Vašek. Zdeněk mi poslal mail od Vaška s tím, že 

tam popisuje svoje letošní aktivity i plány a že bych 

mohl část otisknout v Občasníku.  

Myslím, že i ten kousek mailu ukazuje, jaký byl 

Vašek aktivní skútrista a veteránista. Byl si vědom 

svých zdravotních problémů, ale přesto i dál 

plánoval svoje veteránské aktivity. Určitě by si 

z něj měli vzít příklad i někteří o hodně mladší 

skútristi, kteří se vymlouvají na všechno možné, 

když mají jet na nějakou akci …….jen zapomínají 

na vlastní lenost a pohodlnost. Tyto vlastnosti 

Vašek za svého života nestihl získat. 
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Letos jsem hodně najezdil na motorkách. Se Skútrklubem jsme měli třídenní 

akce v květnu v Krušných horách, v červnu Mezinárodní sraz v Brně, v červenci 

v Nýrsku, v srpnu v Deštné v Orlických horách a ve Zruči nad Sázavou a 

konečně v září ve Strážném v Krkonoších na oslavě šedesátin Poldy Tumy. 

Všechny akce byly moc fajn a také počasí nám přálo. 

Před akcí ve Strážném jsem ještě na Hondě byl 13. a 14. 9. s kamarády na 

Šumavě. Za dva dny jsem najel 745 km a to minimálně 450 km v dešti. Bylo to 

náročné, ale jsem rád, že jsme si i za takové "sloty" vyjeli. Strážné bylo 

440 km na Čezetě. Za 5 dnů celkem  1185 km. To se mi asi již nikdy 

nevydaří!!! 

Za chvilku to na motorce třeba nepůjde, a pak přijde na řadu OCTAVIA a LADY. 

 

S Vaškem jsme byli myslím dobří přátelé. Když 

jsme se poznali a trochu se zapovídali, tak se 

ukázalo, že Vašek i jeho manželka absolvovali 

střední zemědělskou školu v Lounech a že je 

učila moje tchýně, takže jsme 

hned nejen my dva, ale i 

naše rodiny k sobě 

získali tak nějak bližší 

vztah. Rádi jsme se 

s Vaškem 

navštěvovali a 

vždycky jsme 

našli dost témat, 

o kterých jsme 

mohli dlouze 

diskutovat. Měli 

jsme v oblasti 

veteránů stejné zájmy 

a já jsem byl navíc moc 

rád, že byl Vašek tak neúnavný 

fotoreportér na všech našich akcích a 

zásoboval mě a tím i Občasník fotkami. Já jsem 

dokonce po mnoha letech zase začal po jeho 

vzoru pít turka, aby nebyl sám proti všem 

„pressokafařům“, když jsme si někde objednávali 

kávu.  

A tak mi snad nebudete mít za zlé, když k tomuto 

krátkému vyznání přidám naši poslední společnou 

fotku. Je to fotka z 23. září od benzinky v Dubé, 

kam Vašek moc rád jezdil a vždycky měl radost, 

když tam mladí motorkáři a majitelé silných strojů 

obdivovali jeho fialovou-bílou Čezetu. Byl to 

veteránista ze „staré školy“, který 

byl hrdý na každý český 

výrobek, byl první, kdo 

si přimontoval na 

PAva českou 

vlajku. Ten den 

kdy, kdy jsme se 

spolu naposled 

vyfotili, si přivezl 

z Liberce žigula 

patnáctistovku 

(tedy Ladu 2103), 

na kterého se moc 

těšil, až s ním bude 

jezdit. 

Člověk v životě nepozná moc 

dobrých kamarádů a myslím, že 

v současné době je to stále vzácnější a 

s přibývajícím věkem složitější, ale snad mi to 

nebude nikdo z naší party skútristů vyčítat, když 

nejen za sebe, ale i za ty ostatní napíšu, že za ty 

čtyři společné roky mezi námi vzniklo opravdové 

přátelství. Vašek bude mně, a myslím, že i všem 

ostatním, moc chybět. 
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Poslední rozloučení s Vaškem se konalo 20. října 

v Obřadní síni v Mělníku – Chloumku, sešli jsme 

se prakticky všichni, kteří mohli popř. nebydlí příliš 

daleko. Byl jsem mile překvapen a dodatečně 

všem moc děkuji, že se s Vaškem přišli rozloučit a 

samozřejmě i za příspěvěk na květinové dary. 

V nějakém fimu zaznělo: “….ale pohřeb měl 

krásný“, ale ne , žádný pohřeb není krásný, pohřeb 

může být jen smutný. Tento byl taky smutný a ty 

davy smutečních hostů a obrovská květinová 

výzdoba jednoznačně svědčily o tom, jak byl 

Vašek oblíben a jak moc byl stále aktivní ….v 

práci, v myslivosti a samozřejmě i ve veteránismu 

a motorkaření.  

Krásnou smuteční řeš napsala jeho dcera Lenka a 

byli jsme moc rádi, že se tam zmínila i o nás, o 

motorkářích, skútristech, o Skútrklubu a 

připomněla, jak její tatínek rád s námi jezdil na 

skútristické srazy a vyjížďky a jak moc se na 

všechny tyto akce těšil. 

Po obřadu jsme se jako parta přemístili do 

pizzerie, kde jsme poseděli, poobědvali a 

vzpomínky Vaška řádně zapili plzeňskou 

dvanáctkou, kterou měl Vašek nejradši. Ve 

smuteční řeči Lenka připomněla, že její tatínek 

bude i nadále žít v našich srdcích. Myslím, že za 

naši partu skútristů to mohu slíbit. 

 
 

_Čest jeho památce_  

 

 

       
 

       
 

P.S. Ještě bych chtěl (asi trochu netradičně) poděkovat celé Vaškově rodině, že nám umožnila zúčastnit se posledního 

rozloučení s Vaškem a tím vlastně ocenila nás, jeho kamarády, že jsme byli dobrá parta a že jsme si sebe navzájem 

vážili. Bohužel, toto vždy není úplně samozřejmé (např. pohřeb našeho kamamráda Hanuše Čermáka nebo Karla 

Ullmanna). 
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Myslel jsem, že už povídání o Vaškovi tou 
poznámkou ukončím, ale po pohřbu se ještě znovu 
ozvala Lenka, Vaškova dcera, s krásným mailem, 
a tak s jejím dovolením ho tady zvěřejním, aby i 
ostatní kamamrádi věděli, že naše kytice na 
poslední rozloučení s Vaškem se líbila a že v té 
spoustě dalších květinových darů nezapadla.  

Informaci o Vaškově smrti jsem umístil 
samozřejmě i na webové stránky našeho 
Skútrklubu, protože Vaška znali i další členové 
klubu z mezinárodních skútrsrazů ….a reakce na 
sebe nedalo dlouho čekat. A právě proto, že to 
byla tak moc hezká slova, přetiskuji je i do 
Občasníku.

 

Dobrý večer, 
prosím přijměte od nás Vy a vaši přátelé z klubu velké díky za tatínka, dědu. Vaše přítomnost na posledním 
rozloučení byla pro nás potvrzením, že tatínek byl milý kamarád. Moc nám chybí a stýskáme si. Ale vědomí, že ho 
lidé měli rádi a budou na něj vzpomínat v dobrém jako my, nám pomůže přežít jeho náhlý odchod. 
Děkuji vám všem za krásný květinový dar, který mám nyní na balkoně a svítím svíčkou na tu krásnou poslední 
cestu nebem. Tak, jak jste mu to přáli. 
Přeji celé skútr partě spoustu ujetých kilometrů bez nehod a hlavně šťastných návratů domů. Tatínek vždycky při 
příjezdu domů vesele troubil na pozdrav. To jsou jen takové maličkosti, které nám budou chybět. 
S pozdravem Lenka F. 
  
Milý Vašku, 

se zármutkem jsme si včera přečetli tuhle zprávu. 

Navzdory smutku, který cítíme, se však musím usmívat při vzpomínce na letošní sraz, kdy jsi nám se šibalským 

pohledem řekl, že sis udělal radost a pořídil si taky plechového miláčka na čtyřech kolech. Moc jsme ti tu radost 

přáli, protože jsi byl vždy tak milý, usměvavý a přátelský. Zval  jsi nás tehdy, ať si uděláme výlet a přijedeme se 

taky pokochat. Je nám moc líto, že už jsme to nestihli. A tak nám nezbývá než věřit, že ať jsi teď kdekoli, nic tě 

nebolí a jen se shovívavě díváš na naše pachtění tady dole. Budeš nám chybět a budeme na tebe vzpomínat. 

Jana a Jara 
 

CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ) 
 

Podzim, i když je hezký, tak přece jen už to není 

pro nás motorkáře a skútristy to pravé „ořechové“ 

počasí, a tak počet akcí rapidně klesá a většinou 

se akce uskuteční narychlo, podle počasí a 

možností jednotlivých účastníků. O našem 

největším a nejsmutnějším podzimním setkání při 

posledním rozloučení s Vaškem Sochrem jste si 

už přečetli v předcházející kapitole. A jinak jsme si 

stihli udělat dvě podzimní vyjížďky, které už byly 

ovšem daleko méně početně zastoupené. 

 

Vyjížďka do Pekelných dolů  14. října 2017  (*****) 

Bylo to tak, jak jsem psal 

….zavolali jsme si, dohodli se, a už 

se jelo. Sraz jsme měli na 

motorkářské benzice v Dubé, kam 

moc rád jezdil i Vašek Sochr a kde jsme se spolu 

naposlad setkali a vyfotili, jak jste viděli v minulé 

kapitole.  

Nejdřív jsme přijeli já a Zdeněk, tedy my 

„Boleslaváci“ a čekali jsme, až přijedou 

„Kladeňáci“, čili Libor, Fanda a Karel. Ti se také za 

chvíli dostavili, a tak jsme si sedli ke kávě, ke 

stolu, kde jsme minule seděli s Vaškem a 

zavzpomínali jsme na něj. Moc jsme se ale 

nezdržovali, protože jsme chtěli stihnout další kávu 

v Pekelných dolech. Myslel jsem, že se Libor ujme 

opět vedoucí úlohy v naší smečce, ale odmítl to a 

tuto významnou funkci mi svěřil. Přiznám se, že 

Pekelné doly se mi už několikrát podařilo minout, a 

tak jsem z toho velkou radost neměl, ale ostatní se 

tvářili, že to bylo naprosto správné rozhodnutí a že 

nikdo jiný než já nemůže ten den naší koloně 

velet. Tal jsme jeli ………a naštěstí jsem trefil 

hned na první pokus, i když to nebylo asi tou 

nejkratší cestou, ale malá zajížďka nikdy nikomu 

moc nevadila (pokud nebyla v noci, v dešti a třeba 

i po blátivé cestě ), protože všichni jedou na 

vyjížďku proto, aby si zajezdili. V pekelných dolech 

bylo docela plno, i když vnitřní prostory byly 

vlastně prázdné. Všichni seděli venku a byli rádi, 

že mohou luxovat a vstřebávat zbytky podzimního 

slunce.  
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Dali jsme si nějaké to drobné pohoštění (Fanda se 

nešetřil ), zase jsme probrali spoustu důležitých 

problémů, zkritizovali ostatní čtyřválcové a sto a 

vícekoňové motocykly, uznali jsme, že ty naše jsou 

lepší, jen tak lehce a decentně jsme zalaškovali s 

obsluhou a chystali se na cestu zpátky, protože 

hlavně „Kladeňáci“ to mají trochu z ruky. Dohodli 

jsme se, že pojedeme jinou trasou, a tak jsem 

zase měl za úkol něco vymyslet. Vyjeli jsme 

směrem na Mimoň, a pak odbočili do Stráže pod 

Ralskem, kde jsem kolegy zavedl do vyhlášené 

cukrárny, kde mají asi sto druhů zmrzliny. Museli 

jsme si vystát frontu, ale Fanda to bojkotoval a 

zůstal venku. Karel mu koupil klobásovou zmzlinu, 

aby nebyla sladká a neškodila jeho cukrovce, ale 

Fanda ji z nepochopitelných důvodů odmítl a 

zahodil, přestože byla chuťově podobná klobásám 

z Chotusické burzy . 

 

 

Pak jsme pokračovali směrem na Hamr na Jezeře, 

Osečnou, Český Dub a Mnichovo Hradiště, kde 

jsme měli poslední zastávku na benzince. Protože 

už čas pokročil, tak jsme se nezdržovali a já jsem 

Kladeňáky odvedl okreskami kolem Mladé 

Boleslavi, abychom se vyhnuli odpolednímu 

provozu, přes Bělou pod Bezdězem a Katusice 

směrem na Mšeno. Pak už to vzali sami přes 

Mělník směrem na Kladno. Myslím, že jsme se 

všichni krásně projeli a strávili zase příjemné 

odpoledne. Jedinou vadou na kráse byla ta 

Fandova nevylízaná zmrzlina, ale kvůli jednomu 

nevylízanému kornoutku nebudu naší povedené 

akci odebírat žádnou hvězdičku, zvláště, když 

jsem kolonu celé odpoledne vodil a nezabloudil . 

 

Vyjížďka do Kácova (na oběd )  5. listopadu 2017  (*****) 

Sice jsem se nedíval do starších 

čísel Občasníku, ale myslím, že 

bych tam našel hodně málo 

vyjížděk, které jsme absolvovali 

ještě v listopadu. Taky jsem už zbyli jen tři, já, 

Libor a Zdeněk, ale to nic nemění na tom, že to 

byla prostě paráda, Libor najel kolem 300 km, my 

se Zdeňkem asi 260 km, takže to určitě nebylo 

(jak říkával náš kamarád Jirka Bajtler) jen „kolem 

komína“ . Přiznám se, že ten Kácov byl můj 

nápad …. tedy abych to upřesnil – cílem byl oběd 

v Pivovaru Kácov, a tak jsem zase obdžel čestnou 

funkci vůdce naší skupiny či kolektivu, protože 

latinské přísloví praví, že „tři tvoří kolektiv“ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

Tentokrát jsme měli sraz na benzince v Brandýse 

nad Labem, takže jsme jeli se Zdeňkem Liborovi 

naproti, abychom se potom společně vydali 

směrem na jih, na Čelákovice, Český Brod, 

Uhlířské Janovice a dále na Kácov. Krásně jsme 

se projeli, dobře jsme se najedli, dobře se pobavili 

a šťastně i když už Libor za tmy vrátili. Takže 

paráda a mohou jen litovat všichni ti, co s námi 

nejeli. Myslím, že to bylo moc hezké a důstojné 

rozloučení s letošní motorkářskou sezónou. Já 

vím, že to byla jen malá akcička, jednodenní 

vyjížďka a ještě jen ve třech ….. ale nutit nikoho 

nemůžeme. Každý může jen litovat. Dávám pět 

hvězdiček, takže na každého z nás vyšlo více než 

jedna a půl hvězdičky, takže jsme se vrátili 

z vyjížďky skoro jako poručíci . Omlouvám se za 

tu poslední větu, kterou asi mladší čtenáři 

Občasníku, kteří nebyli na vojně, nepochopili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A když už jsem si udělal takový hezký „oslí můstek k té armádě, co ještě použít jednu známou větu z filmu 

„Tankový prapor“. Kontrolní otážka, šoudruži: „Jestlipak víte, co bylo napsáno v Občasníku číšlo 58 na 

straně 32 ???“ 

Nehledejte to, nebudu vás napínat …..už tu vidíte ten velký zelený nadpis. Bylo to moje přání k plánu našich 

akcí pro rok 2017 ….. no vida, a povedlo se !!!!!!!! 
 

„Ani jeden měsíc bez akce ČSSČ!!!!!“ 

 

Abyste si ovšem nemysleli, že vám 

všechno spadne do klína a že Ústřední 

výbor ČSSČ všechno vyřeší za vás. Tak 

to tedy ne !!!!! Zatím máme akcemi 

pokryto 11 měsíců (s tím, že vyjížďka 

v říjnu má již svůj cíl, ale bude 

upřesněna podle počasí)….chybí shodou 

okolností 11. měsíc.  

Takže vyhlašuji velkou soutěž o 

uspořádí klubové akce v listopadu 

příštího roku. A odměna??? No 

samozřejmě, kdo vymyslí nejlepší 

akci, bude za odměnu jejím hlavním 

organizátorem !!!  

Můžete namítat, že nemáme žádnou akci 

v dubnu, ale doufám, že letos bude 

zase co největší účast členů ČSSČ na 

veteránské soutěži v Chomutově, takže 

to asi můžeme považovat tak trochu za 

„naší“ akci, popř. by se určitě 

hodila nějaká vyjížďka o 

velikonocích, pokud bude hezké 

počasí, což by uprostřed dubna být 

mohlo. 

 

Jan Werich na konci pohádky Císřův pekař a 

pekařův císař prohlašuje: „A my vám dokážeme, 

že když se chce, tak to jde!!!“ (nebo tak nějak to 

říká ) a já bych si teď rád to jeho prohlášení 

vypůjčil. Povedlo se. A přestože třeba v dubnu 

jsme byli „jen“ společně na jízdě veteránů 

v Chomutově, kterou jsme samozřejmě sami 

neorganizovali, tak si můžeme říct, že jsme se 

každý měsíc na nějaké akci sešli a bylo jen na vůli 

každého jednotlivce, jestli se účastnit chtěl nebo 

ne. Ale já mám moc velkou radost, že se toto moje 

přání vyplnilo, i když po pravdě řečeno, s tím 

listopadem jsem si nebyl moc jistý . Bylo by 

krásné, kdybych toto mohl napsat po každé 

sezóně, ale jsem realista. Vím, že záleží na 

monoha a mnoha okolnostech ….zvláště pak na 

počasí, které se nám ještě nepodařilo získat do 

našeho klubu a spolupráce a dohoda s ním je 

někdy velice obtížná. 

Na druhou stranu určitě existuje určitý potenciál. 

Poslení dobou jsem se nějak zapletl do chatu na 

skútrstránkách na téma „Další hodinář v původním 

stavu“, i když jsem chaty dlouhodobě odmítal, 

protože to, co si tam člověk někdy přečte, je 

k pláči, a považoval jsem za ztrátu času se takto 

jalových řečí účastnit. Teď jsem se ovšem 
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přesvědčil, že na chatu skútrstránek jsou i 

opravdoví fandové skútrů Čezeta, kteří s pílí a 

láskou ošetřují, opečovávají a citlivě vracejí život 

těm nejstarším, odloženým a zanedbaným 

čezetám a je jen velká škoda, že se s nimi 

nesetkáváme na nějakých akcích, kde bychom si 

mohli o všem v klidu u piva popovídat. A pokud se 

náhodou setkáme na „magalomanském“ 

skútrsrazu, kde o sobě nevíme a neznáme se, 

abychom si mohli popovídat, tak to je málo.  

Proto bych chtěl vyzvat všechny tyto fandy, pokud 

čtou tento článek, aby zvážili účast třeba jen na 

něketré naší akci, která může být v blízkosti jejich 

bydliště. Určitě každého rádi přivítáme, 

prohlídneme si jeho stroj a rádi si s ním 

popovídáme večer u piva o všech radostech a 

strastech, které každou renovaci nebo repasi 

provázejí. A třeba z toho vznikne i nějaký další 

nápad, kde uspořádat nějakou akci apod. 

Ale to pro tuto chvíli stačí a samozřejmě akcím 

ČSSČ plánovaným na rok 2018 se ještě budu 

věnovat v jedná z dalších kapitol………P.S. A tak 

mladí i starší skútriti a motorkáři, rádi vás uvítáme 

v našem skútrklubu a na našich akcích. 

 

Vzhledem k tomu, že jsem vyčerpal reportáže z našich akcí ……a reportáž ze setkání v motorestu Zlaté 

slunce se dostane zřejmě až do kapitoly „Po uávěrce“, tak se zatím můžeme pustit do nějakých jiných kapitol, 

popř. zajímavostí a já doufám, že tam snad najdete zase nějakou tu zajímavost. U technických popisů a 

informací jsem převážně vycházel z informací na internetu, ale trochu jsem to poskládal dohromady, aby se 

k sobě dostaly informace, které k sobě patří. 

Začneme ovšem úplně jinou kapitolou, která už v Občasníku delší dobu chyběla. 
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KDO JE KDO VE SKÚTRKLUBU ČEZETA 
 

Po delší době pokračuje nepravidelný cyklus 
článků o významných osobnostech, které se 
výrazným, významným a nesmazatelným 
způsobem zapsaly do historie Skútrklubu Čezeta.  
To, že se jedná o nepravidelný cyklus, není 
v tomto případě na závadu, i když hlavně 
skútristky jinak nepravidelný cyklus děsí. Já už 

jsem měl chuť napsat toto pokračování dříve, ale 
nějak jsem se k tomu nemohl propracovat. Teď 
jsem si udělal včasným vydáním minulého čísla 
trochu strejčka, a tak se konečně dostávám 
k tomu, abych vám trochu blíže představil svého 
dlouholetého kamaráda  a skútristu  

 

Ing. Mojmíra Sováka (nar. 29.4.1943) z Prahy: 

PPPUUUNNNTTTIIIČČČKKKÁÁÁŘŘŘ   MMMOOOJJJKKKAAA      

Každý z těch, kteří se dostanou do toho cyklu „elity 

čezetářů“ si ode mne vyslouží ke svému jménu 

nějaký přívlastek. Já myslím, že u Mojmíra jsem se 

zase trefil …ostatně jako vždycky . Mojmír měl 

celkem dobrodružný život, protože jako mladík 

v roce 1968 se po okupaci naší země slavnou 

Rudou armádou a dalšími spřátelenými vojsky 

Varšavské smlouvy rozhodl naší zemi opustit a 

zkusit svoje štěstí za velkou louží. To ovšem není 

předmětem tohoto článku, a tak nás bude zajímat 

Mojmír, až když se po revoluci v 90. letech vrátil 

zpátky do vlasti. Nevrátil se jen do vlasti, ale vrátil 

se i ke své staré lásce – skútrům Čezeta. Já jsem 

měl to štěstí, že jsem se s Mojmírem seznámil 

někdy v první polovině roku 1996 díky inzerátům o 

skútrech. Je to v období, kdy jsem se také 

seznámil s Hanušem Čermákem a je to také 

období, kdy jsme se začali bavit o možnosti vzniku 

jakéhosi Skútrklubu. Toto téma jsme však dotáhli 

do zdárného konce s Hanušem, Mojmíra vždy více 

zajímala technika, a tak jsem objevil staré dopisy a 

dokonce i fax!!!, kde mi Mojmír posílal informace o 

svých skútrech, které se mu už tou dobou podařilo 

koupit, aby začal budovat svoji sbírku veteránů.   
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Díky tomu, že Mojmír vlastnil už skútr Čezeta v 60. 

letech, tak byl vždy se svými znalostmi oproti nám 

nezkušeným skútristům trochu napřed a my jsme 

si k němu chodili pro rady, a myslím, že to ještě 

stále trvá, protože kdykoliv se v přítomnosti 

Mojmíra narazí na nějaký technický problém 

ohledně Čezety, tak vždy ví, o co se jedná, vybalí  

 

na nás nějakou tu historku o tom, že se mu to už 

taky v životě stalo, jak to vyřešil, kde je příčina a 

co s tím. Trochu bych Mojmíra podcenil, kdybych 

vyzdvihl jen jeho hluboké znalosti z oblasti 

konstrukce Čezety. Samozřejmě jeho znalosti 

jsem všeobecné a všeobecně známé, takže při 

posezení u piva je vždy o čem mluvit. 
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Jak jste si všimli, zatím jsem začal s výčtem 

Mojmírových dobrých vlastností, ale nebojte se, 

celý článek nebude jen tak nechutně kladný, 

postupně přejdu na jeho méně dobré vlastnosti, 

které jsem za dobu naší dlouholeté známosti 

vypozoroval a měl tu čest je i osobně okusit tak 

říkajíc: „na vlastní kůži“. Ale nejdřív se ještě musím 

vrátit k těm dobrým vlastnostem ….a to byla vždy 

ochota pomoci kamarádovi, když si jeho skútřík 

postavil hlavu a odmítal plnit ty základní vlastnosti 

požadované od motorového vozidla, kvůli kterým 

byl zkonstruován a vyroben. Mojmír se vždy 

ochotně vrhl na zem, „potopil“ se pod motor a jen 

jsme slyšeli pokyny, jaký klíč máme podat. 

Samozřejmě, teď už to není tak divoké, protože 

jeho věkem opotřebované klouby už takové vrhání 

se pod skútr nedovolují, a tak aspoň se svým 

oblíbeným cigárkem v ruce udílí rady. 
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Nemám sice stanoven maximální počet stránek 

pro Občasník, ale mám pocit, když začnu 

vyjmenovávat špatné vlastnosti Mojmíra, tak silně 

překročím průměrný rozsah Občasníku . To byl 

vtip, není to tak zlé, ale ………….Mojmír nečte 

včas maily, zapomíná na naše akce, vymlouvá se 

na manželku, a když už s námi na nějakou akci 

jede, tak buď někomu zabere povlečenou postel 

(většinou mně) anebo se aspoň zamkne v pokoji a 

tvrdě usne. Jenomže jsme kamarádi, nejenom já a 

Mojmír, ale my všichni v té naší partě, a tak na 

podobné historky se vlastně vždy vzpomíná jen 

s úsměvem a dávají se k dobru večer u piva, když 

je dobrá nálada.  

Už je to dlouho, a tak málokdo si už pamatuje, jak 

to tenkrát bylo. Znal jsem se s Mojmírem, a pak se 

u mne objevili na návštěvě Honza Wild a Mirek 

Rumler, a protože byli také z Prahy a byli to taky 

fandové skútrů Čezeta, tak jsem je navzájem 

seznámil. Pak se ještě k Honzovi a Mirkovi přidal 

Kamil Řehák, co by jejich spolužák …..a dneska 

už všichni vědí, že to jsou „Pražáci“, ale málokdo 

ví, že je musel seznámit Boleslavák . Mojmír 

také hodně kamarádil se skvělým mechanikem 

Jirkou Bajtlerem, který už bohužel není mezi námi. 

A když ještě přidáme Jirku Nahodila, tak máme 

celou pražskou „skútrpartu“ (pozn. red. pozor 

neplést s pražskou „mordpartou“, jedná se o zcela 

jinou skupinu občanů se zcela jinými zájmy a 

zaměřením). Společně jsme slavili Mojmírovy 

šedesátiny i sedmdesátiny a je nutno přiznat, že 

v obou případech to byly nezapomenutelné oslavy.
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Když už jsem vzpomněl na Jirku Nahodila….kdysi 

jsem si koupil motor ČZ Cagiva 200 OHC a chtěl 

ho zamontovat do Čezety. Ale nebyli ani lidi ani 

čas,  a tak jsem motor přenechal Mojmírovi, který 

právě s Jirkou tento nápad dotáhl do zdárného 

konce. Byl jsem velmi rád, když si Mojmír udělal 

ještě s nenalakovaným skútrem zkušební jízdu do 

Boleslavi a přijel mi ho, jako jednomu z prvních, 

ukázat. 

Vím, že čas běží a že nikdo z nás nemládne, a tak 

jsem moc rád, že Mojmír s námi ještě stále jezdí 

na naše akce, i když už ne tak často. A doufám, že 

je mu v naší partě stále tak příjemně, jako nám 

v jeho společnosti. 
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Evička 
 

Teď jsem vás určitě zmátl, protože 

ve Skútrklubu Čezeta byla vždycky 

Evička Kroupová, ale tentokrát je tu 

změna. Na sraz Druzet přijeli ze 

Slovenska s Druzetou Martincovi, sympatičntí 

manželé se dvěma dětmi a červeno bílou 

Druzetou. Paní Martincová měla s sebou Tatrana 

a vy si možná pamamtujete fotku z reportáže o 

srazu Druzet, kdy Martincovi Tatrana nakládají na 

vozík a paní Evička na něm sedí. 

Já jsem ale získal pěknou sérii fotek, kde fotograf 

zachytil, jak paní Evička havarovala na mokré 

vozovce, ale práve proto, že to všechno dopadlo 

dobře (až na rozbitý plexištít Tatrana), tak jsem se 

rozhodl tady fotoreportáž zveřejnit. Typoval bych 

to na smyk předního kola. To je dřív než nový boty 

. Malokdy se někomu podaří takto akční reportáž 

nafotit. Toto se podařilo panu Andreji Silovi na 

letošní veteránské soutěži „Ružomberská ruža“. 
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ZAJÍMAVOSTI 
 

Jawa 350 OHC 

 

Před časem jsem našel v poště mail od kamaráda, 

kde mi posílal odkaz na článek na serveru 

IDNES.cz týkající se nové Jawy 350 OHC, 

Vzhledem k tomu, že jsem si už o ní něco přečetl 

(hlavně technické) parametry, viděl ji na vlastní oči 

a bylo možno se na ni i v rámci Skútrsrazu povozit, 

tak jsem tomu nevěnoval nijak velkou pozornost.  

Ale přece jen mi to nedalo, tak jsem odkaz otevřel 

a ten mi pak otevřel i oči. Možná, že jen já jsem byl 

nepozorný, že jsem nevstřebal a nezpracoval 

všechny důležité informace o tomto stroji a žil jsem 

v přesvědčení, že se jedná skutečně o Jawu, která 

má čínský motor. Jenže to, co jsem si přečetl, mě 

tak trochu vyrazilo dech a já jsem si musel 

uvědomit, že to není Jawa s čínským motorem, ale 

čínská motorka s nádrží Jawa …… něco jako tak 

trochu nepovedený New Pionýr, který neudělal do 

světa žádnou velkou díru. A tak pokud jsou mezi 

vámi ještě nějací naivkové jako já, kteří by si 

mysleli, že se jedná o Jawu, tak si přečtěte 

následující článek, který jsem převzal z výše 

jmenovaného serveru. 

 

První jízda na Jawě 350 OHC z Číny: mírný pokrok v mezích socialismu 
 

Žádná motorka na silnici nepřitahuje tolik zájmu 

starších generací jako nová Jawa 350 OHC. Češi 

prostě Jawu stále milují a dotazy na cenu a původ 

motorky na jezdce po zastavení prší ze všech 

stran. Co na tom, že si týnecká fabrika pouze 

navrhla vlastní design plastů a v Číně si objednala 

hotový motocykl s konstrukcí i motorem 

okopírovaným od Hondy? 

Nová Jawa 350 OHC natolik šikovně využívá 

typické „jawácké“ tvary, že vypadá naprosto 

autenticky a na jejím původu příliš nezáleží. Po pár 

stovkách kilometrů v sedle můžu potvrdit, že 

zdařile navazuje i na jízdní vlastnosti posledních 

vyráběných dvoutaktních třistapadesátek (model 

640) se všemi jejich přednostmi i neduhy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizace je nemilosrdná a na vývoj úplně 

nového motoru a moderního podvozku už v dnešní 

době mají know-how a prostředky jen největší 

značky. Velký čínský koncern Shineray před pár 

lety okopíroval japonskou Hondu CB400 a začal ji 

pod různými značkami a úpravami nabízet ve 

světě. Například ve Francii identickou motorku 

koupíte jako Mash, v Polsku jako Romet, v Anglii 

jako Elstar a dokonce třeba i v Austrálii pod 

značkou Nemesis. 

 

 

 

 

Honda CB400 Shineray XY400-2 
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JAWA 350 OHC v číslech 

   motor: čtyřdobý jednoválec SOHC 

   převodovka: 5 rychlostí 

   rozvor: 1420 mm 

   výška sedla: 760 mm 

   objem nádrže: 12,5 l 

   pneu přední: 100/90 - 19“ 

   pneu zadní: 130/70 – 18“ 

   odpružení přední: 150 mm 

   odpružení zadní: 80 mm 

   brzda přední: kotoučová 280 mm s ABS 

   brzda zadní: bubnová 160 mm 

   hmotnost bez náplní: 160 kg 

   maximální rychlost : 130 km/hod. 

   prodejní cena: 99 930 Kč 

 

 

 

 

 
 

Společnost Jawa šla o krok dál a u čínského 

výrobce si objednala povedený design, který 

zdařile odráží typické znaky z historie českých 

jawiček. Po vybalení z kontejnerů pak v Týnci už 

jen nasadí svoje chromované boční kryty nádrže a 

nová čtyřtaktní „třipadina“ s moderním 

vstřikováním a povinným ABS podle evropských 

směrnic je na světě. Shodný konstrukční základ 

vynikne porovnáním uvedených snímků. 

 

V klasickém stylu předchozích jawiček je kromě 

charakteristické jasně červené barvy i šroubovací 

víčko nádrže, příplatková našlapávací páka jako 

doplněk k elektrickému startéru nebo zadní 

bubnová brzda. A samozřejmě drátová kola, i to 

stojí za zmínku v době, kdy jsou už standardem 

lité ráfky. 

Celý stroj působí jako poměrně malá motorka a 

přitom je ještě o pár centimetrů větší než 

předchozí dvoutakty 350 z dob socialismu. 

Důvodem je o něco nižší profil a hlavně fakt, že v 

osmdesátých letech byla třistapadesátka největší 

motorka, kterou jste na silnicích mohli potkat. V 

dnešní době, kdy litry už pomalu patří mezi střední 

třídu, prostě označení „velká motorka“ už patří 

jiným strojům. 

 

 

Jawa 350 OHC 

Jawa 350 OHC Romet Classic 400 

Mash Roadstar Nemesis Cafe Racer 
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Jawa 350 OHC by mohla mít i sajdkáru 
 

Tento motocykl má základ ve stroji čínské značky 
Shineray. Je upravený v retrostylu inspirovaném 
slavnými jawami minulosti se už přes dva roky 
prodává v západní Evropě pod jinou značkou.  
Je to obvyklá praxe, čínské továrny jsou ochotné 
dodávat odběratelům stroje s požadovaným 
designem plastových dílů, na které si nalepí vlastní 
loga. Lehce se tak stane, že se konstrukčně stejný 
stroj pak nabízí pod různými značkami. 
Motocykl Mash 400 s technickým základem 
značky Shineray nyní dorazil na trh i v provedení 
se sajdkárou a zajímavou cenou v přepočtu do 
240 tisíc. 
Nic nebrání tomu, aby se v podobném provedení 
objevila i nová Jawa 350 OHC a navázala na svoji 
historii se sajdkárami Velorex. Mash 400 Family 
Side poháněný čtyřdobým jednoválcem o 
zdvihovém objemu 397 cm³ nabízí nejvyšší výkon 
27 koní a točivý moment 30 Nm. 
To na dnešní poměry vypadá jako docela slabý 
stroj, když uvážíme zatížení sajdkárou a 
homologaci dokonce pro tři osoby. Na druhou 
stranu, letité dvoutaktní Jawy 350 měly ještě o 
dost nižší výkon a sajdkáry Velorex s nimi jezdily 
docela běžně. 
Čtyřtakt umí díky elektronickému vstřikování plnit 
homologaci Euro 4 a výrobce slibuje, že souprava 
motocyklu i se sajdou zvládne maximální rychlost 
100 km/h. 

Na krku řízení kvůli vyššímu zatížení přibyl ještě 
tlumič. Sajdkára je vybavena zamykatelnou 
schránkou a zadním kufrem zamykatelným na klíč. 
Celkové zpracování vypadá alespoň na prvních 
fotkách hodně luxusně. 
Suchá hmotnost celé soupravy je 230 kg, z toho 
na lehkou plastovou sajdkáru připadá přibližně 65 
kg. 
Za cenu 8 990 eur (243 000 Kč) by mohlo jít o 
zajímavé obohacení trhu, a pokud po tomto 
nápadu nesáhne také týnecká Jawa, dá se čekat, 
že se časem pod některou z česko-čínských 
značek objeví i na našem trhu. 

 
 
A co říct nebo napsat závěrem??? Ani sám nevím. 

Velká bublina jménem Jawa 350 OHC splaskla. 

Žádná Jawa, ale Shineray.  

Předcházející Jawa 250 s čínským dvouválcem 

byla alespoň ještě Jawa. Ale to, co se dneska jako 

Jawa prezentuje, je vozidlo, kterých dneska jezdí 

po světě plno, název je jedna věc, technika druhá, 

vždyť ani nemusím chodit daleko…Seat Toledo je 

Škoda Rapid, Seat Ateca je Škoda Karoq, Škoda 

Citigo je VW Up a taky Seat Mí ….a vyčítáme jim 

to??? Na druhou stranu je otázka, jestli ten zbytek 

Jawy 640 je tak špatný, že by tento čínský motor 

neuvezl. Bohužel, bereme našim lidem práci na 

úkor Číňanů, což se mi ze sociálního hlediska 

nelíbí, z ekonomického hlediska to asi pánové 

v Jawě vyhodnotili jinak. Ale není to snad tak 

strašné, že bychom montovali jen tu chromovanou 

lištu, jak se píše v článku. Mám informace, že 

Jawa si specifické díly vyrábí a lakuje.  

A tak se nechme překvapit, jak moc tento čínsko-

jawácký míšenco-kříženec zaplaví naše silnice. 
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Vincent – nejrychlejší motocykl světa 

 

Když jsme byli v muzeu v Chlumčanech u Plzně, 

tak nám tam pan Bárta ukazoval vzadu u zdi na 

čestném místě Vincenta a říkal, že jsou v republice 

snad jen 3 nebo 4 kusy a že o všech ví. Když se 

mu řekl, že vím i o jiném Vincentu, a to aspoň na 

110 %, protože ho vlastní jeden můj kamarád, tak 

se strašně divil. Slíbil jsem, že mu pošlu fotku. To 

jsem taky udělal a dokonce jsem mu k tomu přidal 

informaci o tom, že existují i další kusy tohoto 

motocyklového skvostu v naší zemi. Mrzelo mě, že 

pan Bárta na můj mail ani nezareagoval, ale 

přičítám to jeho obrovskému zklamání, když zjistil, 

že nemá jeden ze čtyř, ale jeden z osmi (to je 

odhad) motocyklů Vincent v naší zemi. 

Každopádně značka Vincent není tak známá, jako 

jiné firmy, které vyrobily motocyklů mnohonásobně 

víc, ale její motocykly jsou určitě velice technicky 

vyspělé a zajímavé, a tak jsem pro vás našel na 

netu článek a nějaké fotky, abych vám tyto nejen 

nejrychlejší, ale i kdysi nejnebezpečnější 

motocykly trochu přiblížil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme-li kořeny motocyklů Vincent, musíme se 

vrátit až do dvacátých let minulého století. V roce 

1924 totiž úspěšný závodník, vítěz TT 1921, a 

letecké eso první světové války Howard 

Rayymond Davies začal vyrábět motocykly vlastní 

konstrukce pod značkou vytvořenou z iniciál svého 

jména. Používal motory JAP 500 ccm a 

třístupňové převodovky Burman. Vítězství na TT 

opakoval v roce 1925 už na stroji HRD ve třídě 

Senior, ale prodej cestovních motocyklů nebyl 

uspokojivý a firma 1. ledna 1928 vstoupila do 

dobrovolné likvidace. Za měsíc ji koupil Ernest 

Humphries z OK Supreme Motors. Ten se rozhodl 

prodat jméno, přípravky, nástroje a modely a brzy 

je také prodal Philipu C. Vincentovi za 500 liber, 

kterému s koupí pomohla rodina. Vincent chtěl 

zahájit výrobu motocyklů a potřeboval zavedené 

jméno, aby ho mohl využít k rozjezdu firmy. 

Výroba se přesunula do Stevenage a nové 

motocykly se jmenovaly Vincent HRD. 

Philip C. Vincent se narodil 14. března 1908 ve 

Fulhamu nedaleko Londýna. Svoje mládí prožil se 

svými rodiči na dobytčí farmě v Argentině. V 

jedenácti letech se vrátil do Anglie, aby dokončil 

školní docházku. Ve čtrnácti letech jako nejlepší 

žák ze svého ročníku složil přijímací zkoušku na 

průmyslovou školu v Cambridge. Technické věci 

působily svým kouzlem na mladé studenty, brzy 

byl napaden motocyklovým bacilem, a když mu 

bylo šestnáct let, koupil si motocykl BSA 350 ccm. 

V učení se seznámil s Howardem R. Daviesem, 

jehož motocykly HRD se těšily velmi dobré 

pověsti. Ten se stal Vincentovým idolem. 

Bystrý student zlepšil jízdní vlastnosti svojí BSA 

namontováním trojúhelníkové zadní kyvné vidlice. 

Pružení zadního kola zajišťovaly dvě vodorovně 

umístěné vinuté pružiny. S tímto systémem byl 

Vincent o mnoho let před Yamahou, která v 

polovině sedmdesátých let předvedla svoje 

pérování Cantilever s jednou středovou pružinou. 

Mezitím se Philip C. Vincent stal strojním 

inženýrem a mohl se soustředit na rozvoj vlastních 

motocyklů. V roce 1928 přišel s motocyklem, který 

měl trojúhelníkový rám s trojúhelníkovou zadní 

kyvnou vidlicí. Přední kolo bylo uloženo ve vidlici 

systému Druid a motocykl poháněl jednoválcový 
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motor JAP 350 ccm s rozvodem OHV. 20 

mechaniků sestavovalo každý motocykl jednotlivě, 

kus po kuse jemnou pečlivou ruční prací. Od roku 

1928 do konce roku 1931 sloužil trojúhelníkový 

rám jako základ modelové řady s jednoválcovými 

motory JAP 350; 500 a 600 ccm – celkem vzniklo 

až do té doby 118 motocyklů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojúhelníkový rám vystřídal v roce 1932 trubkový 

rám Diamond. Znovu byla použita trojúhelníková 

zadní vidlice se dvěma horizontálními pružinami 

stále bez tlumení, k odpérování zadního kola. 

Přední kolo dostalo novou, také netlumenou 

lichoběžníkovou vidlici Brampton. Brzdové ústrojí 

zlepšil Vincent v roce 1933. Od tohoto roku jsou 

používány polonábojové bubnové brzdy průměru 

178 mm u předního i zadního kola. 

Vincent přijal v roce 1933 zkušeného australského 

konstruktéra motorů Phila Irvinga. Společně 

vyvinuli první jednoválcový motor 500 ccm OHV, 

který dával pozoruhodný výkon 25 koní při 5300 

ot/min. Přesně vzato, teprve v roce 1934 začala 

vlastní historie Vincent HRD. Od roku 1934 do 

roku 1939 vyráběli modely série A: „Meteor“ s 

výkonem 25 koní, „Comet“ s výkonem 26 koní a 

„Comet Special“ s výkonem 28 koní. 

Po úspěchu jednoválců se zaměřili na trend 

dvouválcových V-motorů 1000 ccm. Pro tento 

agregát změnili masivní klikovou skříň a nový 

klikový hřídel. Z osvědčeného jednoválce 500 ccm 

byly převzaty hlava válce, válec, píst a ventilový 

rozvod. Primární převod na čtyřstupňovou 

převodovku Burman byl řetězem. Nový mohutný 

motor dával 45 koní při 5 500 ot/min a stěží se 

vešel do upraveného rámu Diamond. Testovací 

jezdec George Brown dosáhl s Vincent HRD 

Rapide série A rychlost 110 mil za hodinu, což 

odpovídá 176 km/h. Tím se stal Vincent 

nejrychlejším cestovním motocyklem na světě! 

Ovšem sotva jiný testovací jezdec a tím méně 

majitel Rapide dosáhl ve veřejném silničním 

provozu takové rychlosti. Jenom na závodní dráze 

se dalo jet na plný plyn. Brzy kolovalo mnoho 

neobyčejných příhod o mýticky rychlém Rapide. 

Protože motor měl četné olejové potrubí k 

zásobování mazacích míst na hlavách válců, brzy 

dostal v Anglii přezdívku „Plumber´s nightmare“, 

volně přeloženo noční můra z potrubí. Phil Irving v 

roce 1937 opustil firmu Vincent, aby pracoval pro 

Velocette, ale v roce 1943 se vrátil a začal 

plánovat nástupce série A. 

Do roku 1940, kdy i Anglie se dostala do 

válečných zmatků, bylo vyrobeno 764 kusů čtyř 

modelů 500 ccm a 77 kusů nejrychlejších Rapide. 

Po dobu války byla motocyklová výroba 

zastavena, továrna se věnovala zbrojní výrobě. 

Motory Vincent byly během války používány také 

ve člunech a přenosných čerpadlech, konec války 

zastihl Vincent připravený k obnovení výroby 

motocyklů. Vincent začal již směřovat na americký 

trh, v roce 1944 Eugen Aucott otevřel jeho první 

obchodní zastoupení ve Philadelphii. Další 

následovaly. 

Ihned po válce začali Phillip C. Vincent a jeho 

šéfkonstruktér Phil Irving opět konstruovat 

motocykly. V sérii B se představil nový podvozek, 

který sestával ze čtyřhranné bezešvé trubky, která 

sloužila i jako nádrž oleje. Zastávala vlastně 

klasický rám, přední a zadní pérování bylo 

připevněné přímo na olejovou nádrž, která byla 

skrytá pod palivovou nádrží. Motor byl nosnou 

součástí rámu. Vincent to nazval kosočtverečný 

rám. V té době to způsobilo senzaci a stejné 

řešení se používalo i u jiných výrobců do konce 

sedmdesátých let. I zadní zavěšení systému 

cantilever se stalo široce používaným u dalších 

motocyklů, stejně jako použití převodovky v bloku 

s motorem. Byla také vylepšena přední vidlice 

Brampton. Z dnešního pohledu se zdá být divné, 

že Vincent mohl vidět potřebu konstrukce zadního 

zavěšení typu cantilever, stejně jako řadu jiných 

nových myšlenek, ale stále používal přední vidlici 

Brampton s třecím tlumičem. Oba Philové cítili, že 

teleskopická vidlice je náchylná k bočnímu ohybu 

a tak vytrvali u této vidlice. 
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Zadní kolo bylo zavěšeno na, pro Vincent 

tradičním, trojúhelníkovém kyvném rameni, které 

bylo shodné pro všechna provedení. Motory byly 

koncipovány tak, aby je bylo možno montovat 

stavebnicovým způsobem. Mnohé části jednoválce 

se hodily i na dvouválce. Paleta modelů 

ponechávala jména Meteor, Comet a Rapide. 

Se zavedením u Vincentu vyvinuté přední vidlice 

„Girdraulic“ v roce 1948 se u Vincenta uvedla série 

C. Zde nyní nastoupilo několik významných 

doplňků modelů a z nádrže zmizelo definitivně 

logo HRD. Jako sportovní model nabízeli Black 

Shadow, který měl výkon o 10 HP vyšší než 

Rapide. Pro lepší odvod tepla, ale také pro 

zvýraznění jedinečnosti, lakovali model černou 

barvou speciální metodou. Jako rychlost uváděli 

„daleko nad 200 km/h“, což obdařilo stroj samými 

nej-nej. Pro soutěže postavili celých 16 kusů typu 

Black Lightning, který měl se svými 80 HP 

dosahovat rychlosti asi 245 km/h. Ovšem cenově 

byl jen málo dostupný. 

Ve třídě do 500 ccm vznikl z Cometu typ Gray 

Flash jako závodní model, který byl k dostání v 

letech 1949 až 1951. Na tomto stroji dělal své 

první závodnické krůčky i John Surtees, jediný 

mistr světa na motocyklu i v automobilové formuli 

1. Vincent v Americe prodával motocykly 

prostřednictvím dealerů Indianu a v roce 1948 byl 

do Stevenage poslán Indian Chief, aby mohl být 

dodáván s motorem Vincent Rapide. Z toho měl 

vzniknout hybrid Vindian, ale ten nikdy nepřišel do 

výroby. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1954 se Vincent dostával do stále horšího a 

horšího finančního postavení. Proto se začal 

ohlížet po výrobě jiných typů. Koncem roku 1954 

nebo začátkem roku 1955 byl postaven prototyp 

tříkolky s názvem „Polyphemus“, s motorem 

Vincent Rapide 998 ccm. To obsahovalo loučení s 

motocykly Vincent, stejně jako kola, použitá z 

Morris Minor a sestavení založené na materiálech, 

užívaných u modelů Knight/Prince. Se 

standardním motorem Rapide 1955 mohl prototyp 

dosáhnout rychlosti 90 mil/h, s motorem Black 

Lightning 117 mil/h. 

Po vývoji byla nová tříkolka Vincent nabídnuta v 

roce 1955 veřejnosti za 500 liber. To byla příliš 

vysoká částka pro tu dobu (BMC Mini se prodával 

o šest let později za 100 liber), zvlášť pro vozidlo 

bez zpátečky, startéru a stříšky. Vincent žádnou 

neprodal. 

Pouze čtyřicet dvoudobých NSU-Vincent Fox 123 

ccm byl postaveno v roce 1955. Také byly k 

dispozici čtyřdobé NSU-Vincent 98 ccm s 

rozvodem OHV a Vincent také prodával mopedy 

NSU-Quickly; ne příliš dobře jak se zdá, protože 

NSU vzal jejich odbyt po roce do svých rukou. Tyto 

typy byly inzerovány společně s Vincent série D.
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Bohužel, motocykly Vincent byly stavěné ručně a 

tedy nákladně. Celkem 11 000 motocyklů bylo 

prodáno v poválečné době. Odbyt se zhroutil v 

roce 1954 a to přinutilo společnost vyrábět 

mopedy NSU (prodáno 20 000 kusů během 

jednoho roku – to ukazuje, jak se trh změnil). 

Na banketu Vincent Owners Clubu v létě 1955 

oznámil Phil Vincent, že společnost nemůže již 

déle pokračovat vzhledem k velkým ztrátám a 

výroba motocyklů skončila téměř okamžitě poté. 

Týden před Vánocemi 1955 sjel z linky poslední 

motocykl Vincent a byl pohotově opatřen nálepkou 

„The Last“ (poslední). 

Továrna potom přešla na všeobecnou 

strojírenskou výrobu průmyslových motorů, 

vyráběla také vodní skútr Amanda, 

pravděpodobně první, který se dostal na vodu. 

Konstruktéři Vincentu přišli o život při jeho 

testování – utonuli na moři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Firefly byl vyráběn jen v letech 1953 až 

1956. V prvním roce byl dodáván jenom jako kit. 

Když byl použit ve speciálním kole Sun v roce 

1954 a 1955 nebo do rámu Phillips v roce 1956, 

byl znám jako Vincent Power Cycle. 

Motory Vincent byly také přizpůsobeny do jiných 

rámů. Většinou jsou to Norvin, s použitím rámu 

Norton featherbed buď se spodní rámovou trubkou 

nebo bez ní. Specialisté na výrobu rámů také 

vyráběli rámy pro motory Vincent. 

Fritz Egli, švýcarský specialista na výrobu rámů a 

podvozků, vyrobil Egli Vincent a mezi léty 1967 a 

1972 jich vyrobil na 100 kusů. Repliky Egli-Vincent 

byly postavené také u jiných firem. 
 

Text: Jaroslav Červený | Foto: Radek Babička | Foto: archiv, wikimedia | Zveřejněno: 21.9.2017 | Copyright © Motorkari.cz 

Více na: http://www.motorkari.cz/clanky/veterani/vincent-nejrychlejsi-motocykl-sveta-37581.html 
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Peníze, peníze, peníze 
 

Hned na začátku vás chci ujistit, že se nejeddná o 

vaše peníze a že nechci Občasník zpoplatnit. 

Jedná se o peníze, které jsou někteří z nás 

schopni požadovat a nebo zaplatit za vetrána. Už 

několikrát jsem tady takové odstrašující příklady 

uváděl, ale mám tady další perličky. 

Nikdy nevím, jak se k tomu mám postavit. Mám být 

šťastný z toho, že bych mohl za svoje vetrány, 

které stejně nechci prodat, požadovat výrazně 

vyšší častku, než jsem si myslel, že je jejich 

hodnota ……a nebo mám být smutný z toho, že už 

pro normálního smrtelníka je nákup nějakého 

pěkného veterána téměř nedostupným přáním??? 

Já myslím, že je to asi tak někde napůl, nesleduji 

přesně, jestli se ten či onen předražený veterán za 

tyto peníze podaří prodat, a i když ne, tak ty 

vystrčené růžku v podobně této, dnes z našeho 

pohledu přemrštěné ceny, jsou předzvěstí, že tam 

se ta cena skutečně může vyšplhat.  

Podívejte se na pár příkladů a názor si na to 

udělejte sami, kolik byste byli ochotni za takového 

veterána zaplatit. Faktem ovšem zůstává, že 

ačkoliv jsou v jiných zemích od nás na západ ceny 

motorových vozidel často vyšší než u nás, 

v případě veteránů československé proveniece to 

rozhodně neplatí. 

 

Takže vám 

jedině mohu 

doporučit, 

abyste začali 

šetřit a mohli si 

koupit nějakého 

hodnotného 

veterána, třeba 

mopeda S23 

nebo desetkrát 

dražší Čechii a 

nebo snad 

Škodovku za 5,5 

mega.   

Pokud to nebude 

vnímáno jako 

skrytá a 

nepovolená  

reklama, 

začněte třeba  

spořit s „Liškou“ 

a budete za 

chvíli taky v 

„balíku“  
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Z černé kroniky 

 

Znalci potvrdili brutalitu útoku v Horusicích 

Soudní lékaři z oboru patologie Zdeněk Šenkýř a František Vorel v pátek při výpovědi před táborským 

soudem potvrdili, že útok pěti mužů na rodinnou firmu v Horusicích na Táborsku přede dvěma roky byl veden 

s velkou brutalitou. Na jeho následky zemřeli v nemocnici majitel firmy a jeho švagr. Utrpěli celou řadu 

zranění, několik i v oblasti hlavy. 

 

Ivan Ivanovskyj (vlevo) a Róbert Simon u Krajského 

soudu v Táboře 

FOTO: Pavel Orholz, Právo 

 

Před soudem stojí dva z pěti obžalovaných, kterým 

hrozí až doživotní vězení. Po zbylých třech pátrá 

policie. 

Ve výpovědích zaznívalo, že přepadení se 

odehrálo velmi rychle. Jeden z postižených v září 

2015 vozil dva zaměstnance firmy, která se 

zabývá výrobou náhradních dílů do historických 

motocyklů, do nedaleké Lomnice nad Lužnicí. „Byl 

to otec se synem a ani jeden z nich neměl řidičský 

průkaz,” uvedl v úterý před soudem. 

Vzpomíná si, že večer, kdy skupina firmu 

přepadla, se mu hned něco nezdálo. Z dílny totiž 

zaslechl sténání. Domníval se, že má zdravotní 

problémy majitel společnosti, který předtím 

prodělal infarkt. „Přichvátal jsem, abych se podíval, 

co se děje, a případně mu pomohl. Jenže jsem 

nestihl vidět vůbec nic, někdo mě povalil na zem, 

bylo to hrozně rychlé,” vylíčil u soudu. 

 

Obžalovaní vinu odmítají 

Obžalovaní cizinci, kteří v pondělí a v úterý 

vypovídali před soudem, shodně tvrdí, že na lidi ve 

firmě neútočili. Připouštějí, že je lákala vidina zisku 

peněz, které ve firmě byly. Útočníci nakonec 

odcizili 328 000 korun v hotovosti. Oba obžalovaní 

prohlašují, že surový útok na poškozené má na 

svědomí někdo ze tří dalších cizinců, po nichž 

policie pátrá. Podle žalobkyně gang mimo jiné bil 

napadené železnou tyčí nebo kovovým výfukem. 

Zranění nepřežili majitel firmy a jeho švagr. 

Policisté po útočnících dlouho pátrali, vyslechli 

šest stovek lidí a letos v březnu oznámili, že 

obvinili dva cizince z dvojnásobné vraždy. 

Za vraždu hrozí obžalovaným 33letému Róbertu 

Simonovi a o čtyři roky staršímu Ivanu 

Ivanovskému z Ukrajiny až výjimečný trest 

doživotního vězení. Další tři muži z vražedného 

komanda policistům zatím unikají. 

„Kdyby nebyla poskytnuta okamžitá pomoc, zemřel 

by jeden v řádu desítek minut a druhý hodin,“ 

uvedl patolog Šenkýř. Oba muži utrpěli 

mnohačetná zranění, jeden zemřel po dvou dnech 

v nemocnici na následky poranění mozku a druhý 

po třech týdnech na tromboembólii, vmetky krve 

do plic. Znalci rovněž uvedli, že zranění utrpěla 

i majitelova žena, která nakonec zavolala pomoc. 

Měla krevní výrony v oblasti brady i očí. „Jednalo 

by se minimálně o dvě rány,“ reagoval na dotaz 

soudce Petra Černého, zda se mohlo jednat o rány 

pěstí Šenkýř. 

 

Kopali je a mlátili do hlavy výfukem 

Pětičlenný gang zaútočil na rodinnou firmu večer 

16. září 2015. Muži byli maskováni lékařskými 

rouškami, kuklou a jeden z nich, údajně 

Ivanovskyj, měl v ruce pistoli. Zaútočili velmi rychle 

na osm zaměstnanců a rodinných příslušníků, 

které spoutali. Některým z nich dali na hlavy 

papírové krabice a mlátili je výfukem do hlav 

i hrudníků. Kopali do nich a nešetřili pěstmi. 

Nakonec si z místa činu odnesli 328 tisíc korun. 

Loupež prý byla předem pečlivě naplánovaná. 

Oba obžalovaní připouštějí, že na místě pro 

peníze byli, ale odmítají jakoukoliv účast na 

surovém bití, které vedlo ke smrti dvou mužů. Před 

soudem už vypovídali i svědci, kteří popisovali 

brutalitu útoku prostřednictví videoprojekce, 

protože nechtěli být s obžalovanými v jedné 

místnosti. Soud bude pokračovat v příštím roce 

výpověďmi znalců v oboru psychologie 

a psychiatrie. 
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Naše motocykly pro cizinu, v cizině a z ciziny 

 

Doufám, že jsem vás tím složitým názvem nějak 

nevyplašil nebo (nedej Bože) neodradil od čtení 

tohoto článku, protože osobně si myslím, že téma 

je to velice zajímavé. Když jsme byli na srazu ve 

Zruči nad Sázavou, tak jsem navštívili veteránské 

muzeum Radovesnice II, kde jste mohli s námi 

nahlédnout mezi zajímavé exponáty, ale vzhledem 

k tomu, že jsme tam vloni byli, tak nás nejvíc 

zajímmala nově otevřená expozice, která byla 

uvedena i na propagačním letáčku těmito slovy: 

 

 

 

Osobně se mi to moc líbilo, a tak jsem si řekl, že 

se po těch zajímavých motocyklech trochu 

porozhlédnu ….po netu a pokusím se k nim najít 

pár zajímavých informací. Myslím, že se to i 

dokonce hodí do tohoto čísla Občasníku, když 

tady i celkem kriticky píšu o tom, že nám naše 

Jawa nabízí pod svým jménem čínský motocykl. 

Tak tady si přečtete o přesném opaku……o 

slavných dobách, kdy motocykly Jawa byly v cizině 

vyráběny popř. kopírovány a to třeba zrovna 

v Číně. Jenomže to ještě byla Jawa slavná 

světová značka a neživořila kdesi na chvostě 

moderní světové výroby motocyklů jako dnes. 

Nechci na toto téma psát žádnou diplomovou práci 

ani nic moc vymýšlet, a tak téměř vše, co si tady 

přečtete je jen převzato z netu. Přesto si myslím, 

že to jsou zajímavé informace ….a třeba by se 

vám je nechtělo na netu hledat, tady je budete mít 

pěkně pohromadě. 

Když už jsem toto téma nakousl, tak je třeba si to 

trochu rozdělit. Za prvé jsou to motocykly, které 

byly vyráběné u nás specielně pro zahraničního 

odběratele. Jsou to známé motocykly…např, Jawa 

Californian pro USA a Kanadu, speciální 

bílé provedení pro obchodní domy 

Neckermann nebo naopak kchaki 

motocykly pro švédskou armádu 

dokonce s lyžemi, žlutý Mustang Golden 

Sport nebo třeba různá provedení 

enduro motocyklů ČZ pro pastevce a 

honáky na opačné straně zeměkoule.  

Pak tu máme další skupinu motocyklů, a 

to jsou takové, které se vyráběly 

v zahraničí u různých firem a používaly 

komponenty našich motocyklů, jednalo 

se třeba o značky Socovel, Monark, 

Tempo apod. a nakonec to jsou takové 

ty víceméně licenční či okopírované 

motocykly jako Yezdi nebo Xingfu. A 

samostatná kapitola je určitě prodej 

motocyklu ČZ pod značkou Indian. 

Já  si ale myslím, že tady nebudu nijak moc 

rozlišovat jednotlivé skupiny motocyklů a 

podívejme se společně do historie, kdy cizina měla 

o naše motocykly zájem ……a nikoho by ani 

tenkrát nenapadlo, že budeme pod značkou Jawa 

vnucovat 

českým 

zákazníkům 

čínský 

motocykl, který 

je okopírovanou 

Hondou a jako 

„no name“ 

motocykl se 

prodává po 

celém světě. 

Abych tomu dal 

nějaký řád, 

vezmeme to 

podle abecedy. 
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_CARABELA_ 

 

Mexická firma Carabela byla 

založena v roce 1960 a nejdříve 

licenčně vyráběla motocykly 

Minarelli 50 a 100 ccm. Později 

vyráběla vlastní motocykly 

s dvoudobými motory od 66 ccm od různých 

výrobců, až po největší motor Jawa 

350. Motocykly s motorem Jawa se 

vyráběly v 70. a 80. letech minulého 

století. Později byla firma koupena 

firmou Yamaha a přestala vyrábět 

vlastní motocykly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_INDIAN-ČZ (A JAWA)_ 

 

Snaha o prosazení se na Americkém trhu vedla k 

jednání o vzniku společné obchodní značky se 

známým výrobcem motocyklů se Springfieldu. S 

využitím zavedené obchodní sítě byly pod značkou 

Indian-Čz dodávány motocykly ČZ 125 t, které se 
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lišily pouze nápisem "Indian" na nádrži nad 

vylisovaným znakem ČZ. 

V pozdější době byly vyráběny i indiánské pionýry.  

Možná vás to překvapuje, ale i Indiáni(y) byli(y) 

pionýři. Jen jsem se nikde nedočetl, jestli to byli i 

svazáci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_ITALJET (ITAL JET)_  

 

Málo známá je historie motocyklů Italjet z období, kdy používaly československé motory... 
 

Samotná firma Italjet o této části své bohaté 

historie tiše mlčí, podobně jako Giugiaro 

o spolupráci při návrhu nové typové řady osobních 

automobilů Škoda 720. Údajně se podílela 

na vývoji našeho typu Jawa 50 Mustang, sama 

ovšem vyráběla Mustangy s jinými motory. 

Představila rovněž sportovní padesátku Italjet 

s motorem Jawa 50 typu 20 (tedy z Pionýra). 

Největší šanci měly mít stroje Italjet 

s československými dvoudobými jednoválci ČZ 

125, objevil se dokonce Italjet s dvouválcem Jawa 

350. Proti tehdejším  kývačkám  samozřejmě 

dostaly italské výrobky odlehčený design ve 

sportovním stylu, nemluvě o novém podvozku, 

nádrži, světlometu a dalších dílech. V roce 1959 

vznikla firma Italemmezeta v Boloni, která (jak 

název napovídá) použila pro svoje motocykly 

východoněmecké motory MZ 125. Následovaly 

další typy, především padesátky, s dvoudobými 

jednoválci Minarelli, Franco Morini, Sachs 

a dalšími; šéf firmy Leopoldo Tartarini obrátil 

pozornost také k československým motorům. 
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V roce 1967 představil řadu strojů Tarbo (Tartarini-

Bologna) v objemových třídách 50, 125 a 350 

cm3 s našimi motory, které prodával ve Francii 

známý Jacques Poch; pro domácí a jiné exportní 

trhy nesly značku Italjet, jež se objevila na mopedu 

50 cm3 už v roce 1961.  

Kolik skutečně vzniklo motocyklů Italjet 

s československými motory, se nepodařilo zjistit. 

Jedno však je jisté, byla uvedena řada různých 

typů ve zmíněných objemových třídách, jejichž 

provedení mohli čeští motocyklisté italským 

kolegům jen závidět. V prospektu Italjet z konce 

šedesátých let na řadu 125 se představily tři typy 

Sport, Rally a America s osvědčeným vzduchem 

chlazeným dvoudobým jednoválcem ČZ 123,5 

cm3, první dva s výkonem 12 k (8,8kW), třetí s 9 k 

(6,6 kW), všechny se čtyřstupňovou převodovkou, 

rozvorem os kol 1330 milimetrů a hmotností 98 

kilogramů. Společnost Italjet se záhy přestěhovala 

do San Lazzaro di Savenna (BO), Leopoldo 

Tartarini byl dlouhá léta jediným vlastníkem. 

Do dnešního dne vyvinula přes 150 různých 

mopedů, motocyklů a skútrů, z nichž mnohé 

získaly uznání za design a pokrokovou konstrukci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprvu šlo o padesátky Mustang, Mustang Veloce, 

Trail, Geronimo, Conquistador, Vampire a mopedy 

Baby, resp. Minibaby; motory většinou dodával 

Minarelli. V roce 1965 se představil prototyp 

silného Griffonu, v roce 1968 sériová verze 

(motory Triumph 500, pak Bonneville 650). 

V šedesátých letech Tartarini dovážel 

motokrosové ČZ, Yamahy a v sedmdesátých 

Bultaco; což vedlo k použití motorů zmíněných 

značek. Hledal jakoukoli příležitost, dodával stroje 

pro Floyda Clymera (ten koupil značku Indian), 

i s velkými motory Royal Enfield, Velocette 

a dvouválcem Horex; pustil se do trialu (Bernie 

Schreiber vicemistrem světa 1980), když už 

vyráběl vlastní dvoudobé i čtyřdobé jednoválce. 

Minimotocykly typu enduro a cross vyvážel hlavně 

do USA, v Itálii měl v polovině osmdesátých let 

téměř 400 servisních míst.  

Pozornost vzbudily skládací miniskútry Kit Kat 

z roku 1968, či jeho nástupce Pack 2 (motor 

z mopedu Piaggio Ciao), jenž se stal prvním 

jednostopým motorovým exponátem Muzea 

moderního umění v New Yorku (1981). 
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Leopoldo Tartarini je italský motocyklový 

nadšenec, který se narodil 10. srpna 1932 

v Boloni, kde také působil a založil svou firmu. 

Po vzoru otce začal s motocyklovými závody, 

v roce 1952 postavil první rám pro motocykl se 

sidecarem (použil dvouválec BSA 650) a hned se 

spolujezdcem Sergio Calzou vyhráli silniční závod 

Milano–Taranto! Stal se továrním jezdcem, 

na Benelli Leoncino zvítězil v následující sezoně 

1953 jak v Milano–Taranto, tak ve své třídě 

v Motogiro (celkově druhý); pro Ducati pracoval 

v letech 1955 až 1958, když jeho sportovní kariéru 

přerušila těžká nehoda u Perugie (při Motogiru 

1955). 

Jakmile se zotavil, vymyslel si další dobrodružství. 

S kolegou Giorgiem Monettim na dvou čtyřdobých 

motocyklech Ducati 175 jeli kolem světa, přes Asii 

a Novou Guineu do Austrálie a Nového Zélandu, 

pak se přeplavili do Venezuely a objeli celou Jižní 

Ameriku, po plavbě do Dakaru se vrátili přes Afriku 

do Boloně. Od 30.  září 1957 do 5.  září 1958 ujeli 

šedesát tisíc kilometrů... Společnost Italjet se 

od roku 1986 specializovala na minimotocykly, 

od 1988 na skútry, z nichž k slavným patří Formula 

50 L.C. (chlazený kapalinou), Dragster 

s jednoramenným závěsem předního kola, či 

retrospektivní Velocifero. V roce 1999 se pokusila 

o další Griffone (nyní italsky, nadále s motorem 

Triumph, tříválcem 900 cm3), ale bylo to zřejmě 

velké sousto. První bankrot přišel v roce 2002, 

Leopoldo Tartarini přenechal podnik synovi 

Massimovi, a založil studio designu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Massimo Tartarini pokračoval, obnovil výrobu 

motocyklů (mj. velkých na základě korejského 

Hyosungu 650), ale s novými partnery se nyní 

soustřeďuje na minimoto, skútry a elektrická kola. 

Jako sídlo společnosti je uvedeno Ozzanod ’Emilia 

v lokalitě Ponte Rizzoli, samozřejmě nedaleko 

Boloně (Bologna).  

Jen pro úplnost dodejme, že v letech 1999 – 2002 

startoval Italjet ve třídě 125 cm3 v silničním 

mistrovství světa, jeho jezdcem byl první dva roky 

český reprezentant Jaroslav Huleš. Italjet 

s motorem Jawa nebo ČZ je dnes kuriozitou, už se 

ale našli sběratelé, kteří tento motocykl dovezli 

zpátky do České republiky! 
 

Jawa ItalJet Vampiro 

 

Díky úzké spolupráci Považských strojíren 

s italskou firmou Italemmezeta se do Itálie 

vyvážely motory Jawa 05. Odběratelem byl pan 

Tartarini, který použil motor Jawa 05 do již 

vyráběného sportovního motocyklu ItalJet 

Vampiro. 
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Jawa 50 typ 05 Mustang 

 

Italská firma Italmmezeta přes PZO Motokov 

kupovala od Považských strojáren motocykly Jawa 

50 a prodávala je prostřednictvím italského 

výrobce ItalJet v Itálii. Prodávány byly tři varianty 

sériového motocyklu Jawa 05. Běžné provedení (s 

„revmaplechy“) jako „Jawa 50 Scooterette“, 

odlehčené provedení „Jawa 50 Sport“ a provedení 

„Jawa 50 De Luxe“, tj. běžné provedení doplněné 

o ukazatele směru. Italové kromě hotových 

motocyklů odebírali i samotné podvozky 

s motorem, které nastrojili vlastními díly. Nabídku 

tak doplnili o čtvrtou variantou nazvanou „Jawa 50 

Mustang“. Blatníky, přední světlomet, sedadlo, 

kastlík na nářadí a nádrž byly italské výroby. 

Kosoúhlá nádrž s dvěma nalévacími víčky byla 

použita z motocyklu ItalJet 50 Mustang S.S., od 

kterého dostala i tato hybridní verze své jméno. 

Tento motocykl později posloužil jako předloha pro 

vznik našeho, československého Mustanga, Jawa 

typ 23. 

 

 

 

 

 

 

 

První 

provedení 

Mustanga 

vyrobeného 

u nás v roce 

1969 
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_JW LASER_  

 

Turecká konstrukce na základě motoru JAWA 250 

typ 559 a podvozku modelu 638. Součásti motoru 

jsou záměnné z JAWY, elektroinstalace 12 V s 

alternátorem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_LEONETTE_ 

 

Brazilské motocykly Leonette 05 s motory Jawa 05 a mopedy s motorem Jawa 552 
 

Polský válečný emigrant Leon Herzog založil 

v Brazílii firmu Herzog Industries se sídlem v Rio 

de Janeiru, kde od 50. let minulého století vyráběl 

mopedy pod názvem vycházejícím z jeho 

křestního jména – Leonette. Nejdříve používal do 

mopedů francouzské motory, do novějších typů 

nakupoval československé motory Jawa 552 

(Stadion).  

V 60. letech výrobu rozšířil o malé motocykly 

s motory Jawa 05 pod názvem Leonette 05–3 

marchas (= třírychlostní). Podle dobové reklamy se 

měla jednotlivá provedení jmenovat Leonette 

Ideal, Sport a Super Sport. Udávaný výkon 4 HP 

(koně) je ale zavádějící, motory byly sériové 

konstrukce a vyšší výkon je spíše v jiné metodice 

měření. 
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_MONARK_  

 

Výrobce: AB Cykelfabriken Monark, Varberg  

Švédský výrobce motocyklů, mopedů a bicyklů 

používal ve svých lehkých motocyklech vlastní 

konstrukce motory cizích výrobců. Nedostatek 

výrobních kapacit výrobců motorů počátkem 50. let 

minulého století jej však přinutil použít motory celé 

řady různých světových výrobců jako JLO, BSA, 

HVA, JB a také strakonické ČZ. 

Instatalace 

každého motoru 

si tak vyžádala 

provést mnoho dílčích změn. 

Parametry a odlišnosti 

jednotlivých typů motocyklů lze nejlépe vyčíst z 

instrukční knihy, která byla pro všechny typy 

společná. 

 

Označení motocyklů dle použitého motoru ČZ 

Monark M 200 – motor ČZ 125 B – r.v. 1949-1952 

Monark M 200 – motor ČZ 125 c – r.v. 1950-1952 

Monark M 300   - motor ČZ 150 c – r.v. 1950-1952 

 

 

Všechny tři typy motocyklů byly vždy opatřeny 

červeným lakem 

 

Monark M 200  
 

Motocykl Monark M200 b využíval kompletní motor 

ČZ 125 B s dekompresorem. 

Motocykl byl vybaven pneumatikami o rozměru 

2,75'' x 19''. Pohotovostní hmotnost činila 85 kg. 

Přední expanzní bubnová brzda měla průměr 100 

mm, zadní 150 mm. Přední vidlice byla 

teleskopická. Palivová nádrž měla objem 8 litrů. 

Od běžné produkce motocyklů Monark řady M200 

se motocykl vybavený motorem ČZ lišil zejména 

výfuky, nádrží, krytem řetězu, rozetou, stojanem, 

stupačkami a světlomety.  
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Monark M 300 

 

Motocykl Monark M300 využíval mimo 

kompletního motoru ČZ 150 c i světlomet ČZ s 

přepínačem a tachometrem a řetěz ČZ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monark Brazil 

 

Brazilská pobočka firmy 

Monark vyráběla v 50. a 60. 

letech 20. století motocykly 

Monark s motory Ilo a ČZ 150 

(později pouze s motory ČZ), 

případně i dalšími komponenty 

tehdejších motocyklů jednotné 

řady JAWA-ČZ. Motory ČZ 

použité v těchto motocyklech 

měly kulatý znak ČZ 

nahrazený znakem M v 

rovnostranném trojúhelníku.  

 

SWE - Monark 350 typ 962 (356A) 

  

Podvozek Monark s přední vidlicí typu Earles s 

motorem Jawa 350 typ 554. Jawa dodala 1000 ks 

motorů a vyrobeno bylo pouze 900 motocyklů. 
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_MUSTANG (GOLDEN SPORT)_  

 

Ve stati o značce ItalJet jste si mohli přečíst něco 

o vzniku motocyklu Jawa typ 23 Mustang. I já jsem 

byl jeho šťastným majitelem, byl to můj první, a na 

dlouhé roky taky jediný, motocykl. Koupil jsem ho 

v roce 1971 za 3 300 Kč, protože se jednalo o 

model 1970. Jinak nový Mustang stál 4 050 Kč. 

Cena byla o trochu vyšší než u oplechovaných 

pionýrů, ale jízdní vlastnosti byly stejné. Pamatuji 

se, že Mustang byl tak trochu rebelem na 

motocyklovém trhu padesátek a stejně tak, jako 

třeba v dnešní době něketré avantgardní modely 

motocyklů nebo aut, rozdělil zákazníky na dvě 

části, někomu se moc líbil, jinému vůbec. Byla to 

asi taková ta setrvačnost, protože od 50. let se 

vyráběly motocykly pionýr stále více a více 

oplechované a v literatuře byly prezentovány 

(slovensky) jako „ľahký oskútrovaný motocykel“. 

To ovšem nic nemění na tom, že naši vývozci 

(PZO Motokov) viděli v Mustangu jistý potenciál 

pro export na západní trhy, což bylo v té době to 

nejvyšší ocenění, jaké mohl československý 

výrobce získat, když státu přinášel valuty. A tak se 

nemůžeme divit, že se hledaly cesty, jak tento 

model ještě zatraktivnit a prodávat na západě. 

Proto vznikla taková provedení jako kapotovaný 

Mustang pro Anglii, bílý pro obdchní domy 

Neckermann v Německu a nebo dnes sběrateli 

vyhledávaný Mustang Golden Sport ve žluté 

barvě. Podívejme se tedy v krátkosti na tato 

provedení. Na internetu jsem objevil také článek 

od pana Metzkera, konstruktéra z Považské 

Bystrice, kde se pionýry vyráběly. A s přihlédnutím 

k latinskému přísloví: „Nechť je slyšena i druhá 

strana“ určitě nezaškodí si jeho reakci přečíst. 

 

Jawa 50 typ 23 Golden Sport 
 

Úvod do historie Golden Sportů 
 

Jawa 50 typ 23 Golden Sport bylo exportní 

provedení Mustanga, určené pro 

severoamerický trh (tj. USA a 

Kanada). Tohle provedení 

vzniklo nejspíš v roce 

1969, kdy se naplno 

rozběhla výroba 

Mustanga a kdy se 

dal koupit už 

i v našich 

obchodech (tj. 

v době, kdy se už 

výroba obešla bez 

dovozu součástek 

ze zahraničí). Od 

u nás prodávané 

verze se do roku 

1971 toto provedení příliš 

nelišilo. 

Spolupráce se „západem“ byla často 

komplikovaná a stávalo se, že některé vyrobené 

série se do zahraničí buďto nevyvezly, nebo byly 

naopak vráceny (často kvůli špatné 

kvalitě a poruchám). Potom 

nezbývalo nic jiné, než tyto 

motocykly prodat u nás. 

Golden Sport byl prý 

v obchodních 

domech TUZEX  

(prodej 

„západního“ zboží 

za Bony), i když 

tam vlastně 

nepatřil. Přesto ale 

toto provedení není 

ani dnes žádná velká 

vzácnost (snad jedině 

v originálním dochovaném 

stavu). V průběhu 70. let bylo 

těchto Golden Sportů velké 

množství vráceno a daly se běžně koupit, 

často i se slevou, v obchodech. 

 
Poznámka METZKER : Tu si dovolím vstúpiť do autorovo textu. Ohľadom  kvality, na ktorú sa 

dnes na internete často povýšenecky a zlomyselne poukazuje v súvislosti zo Slovenskou 

stranou. 

Technickým problémom sa nevyhli ani také firmy, ako  Česká  JAWA. Práskanie rámov – 

vpredu, ako by ich ustrihol. Celá dodávka v Rumunsku - od zmeny vyváženia motora. Tečenie 

predných teleskopov. Zadieranie vložkovaných valcov. Problémy s regulačnou a nabíjacou 

sústavou. Detonácie v spaľovacom priestore. V diaľnićnej, ťažkej prevádzke bez šancí voči 

japonskej konkurencii. Na Ruské teritórium staćili. Opačné radenie ako medzinárodný 

predpis. Nutná rekonštrukcia. Zvláštnou kapitolou bolo stredné ložisko kľukového 

mechanizmu. Jeho životnost. Dokonca pokus o externé primazávanie, alebo špeciálny 

jednoúčelový stroj – brúsenie krajných priemerov pod ložiská v hrotoch. Ale po zlisovaní 
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celej kluky už s ložiskom uprostred!! Jawa sa však rozumne a vcelku úspešne týmito 

problémami na verejnosti nechválila . 

Naši obchodní zástupcovia v zahraničí nám hovorili. V zahraničnej afilácii Motokovu stála 

na jednej strane rada našich mopedov s ohnutými stojanmi. Oproti veľké Jawy, a pod každou 

kaluž oleja z motora. Vedľa rada našich automobilov, kde sa vymieňali alternátory a 

štartéry za zahraničné. A to nehovorím ešte o našich traktoroch Zetor. 

Aj dnes sa prihodí i renomovaným firmám, že sťahujú celé série na výmenu vadných 

komponentov. Československo malo vtedy tú výhodu, že naśe výrobky boli v takých cenových 

reláciách (dumpingové ceny), ktoré nevyvolávali veľký tlak nespokojných zákazníkov. 

Motocykle sa vracali z rôznych príčin.  Začiatok moto -sezóny v USA a Kanade si vyžadoval 

dodať tovar na určitý termín. Z Pov. Stroj. boli kontajnery s Golden – športami odoslané 

načas, ale bez nejakej časovej rezervy. Pred naložením na loď, však v USA začal dlhodobý 

štrajk prístavných robotníkov. Obchodníci a hlavne Motokov z obavy, že tovar nevyložia na 

dohodnutý termín, dodávku stornovali. Zisk z predaja by zhltli penále. Takéto stroje bez 

technických problémov -  sa potom dostali aj na náš vnútorný trh a do Tuzexu. 

Koniec poznámky. Ospravedňujem sa autorovi za vstup do jeho textu . 

Zároveň mu ďakujem za vynaloženú námahu a držím palce k úspěšnému  dokončeniu započatého 

zaujímavého diela . 

                                                                        Zdeno  Metzker  
 

První provedení (do roku 1971) 

 

Golden Sport měl žluté blatníky, kastlík a nádrž 

(barva ČSN 6401), na blatnících byly černé linky a 

na nádrži nálepka s nápisem „Golden Sport by 

Jawa“, to je vše, čím se lišil od u nás prodávaného 

Mustanga. Zadní kyvná vidlice byla staršího typu, 

ze svařovaných výlisků, měl hluboký kryt řetězu, 

doutníkový výfuk, hrazděná řídítka s klasickým 

přepínačem světel, rychlopalem a hliníkovými 

páčkami spojky a přední brzdy, bez kuliček na 

konci. Přední teleskopy byly na vrchu zakryté 

hliníkovými víčky – to přetrvalo i u novějšího 

provedení. Zadní světlo bylo shodné se světlem 

u klasického provedení Mustanga, přední světlo 

bylo rovněž, jako u Mustanga z Jawy 90 a bylo 

opatřeno rovněž hranatým tachometrem v mílích 

(v českém provedení do 120 km/h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé (zajímavější) provedení vyráběné od roku 1971 

Překlad prospektu 

V roce 1971 byl pozměněn Mustang, i jeho 

vývozní provedení Golden Sport. Golden Sport byl 

však pozměněn víc. Měl novou zadní kyvnou 

vidlici svařenou z trubek (stejně i u ČS provedení), 

na nádrži byly malované černé linky, které se 

předtím dělaly pouze na tuzemských Mustanzích 

(novější provedení, starší provedení). 

Mustang byl od této doby vybaven novým kulatým 

tachometrem, Golden Sport ale dostal celý nový 

plechový světlomet. Rámeček s parabolou a 

žárovkou byl od německé značky Bosch 

(světlomet Bosch). Světlomet byl prý špatně 

navržený, tvořil s žárovkou jeden kus a při poruše 

žárovky se musel měnit celý. Na pozdějších 

Golden Sportech (nejspíš od roku 1972) byly 

rámečky s parabolou značky Aprilia. Tachometr 

tuzemské výroby PAL měl stupnici v mílích – do 

50 mph. Mezi tachometrem a světlometem byla 

červená kontrolka, která nejspíš značila zapnutá 

dálková světla. Tato barva je pro značení 

dálkových světel neobvyklá, běžně značí dobíjení, 

ale například u vývozní Jawy 350 Californian je na 

světla červená a na dobíjení zelená, takže by to 

odpovídalo. Přepínač světel s tlačítkem na 

troubení byl značky Aprilia. Zadní světlo bylo 

anglické značky Lucas, které se dávalo také na 
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vývozní Jawu 350 Californian. Na jeho držáku byly 

po bocích navařeny packy s dírkou, na kterých 

byly zboku červené odrazky. Na držácích předního 

světla byly odrazky oranžové. Toto bylo nejspíš 

přizpůsobení americké normě DOT/SAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod nádrží byl na rám navařený držák pro 

uchycení baterie a pojistky. Baterie měla skleněný 

obal a byla k držáku připásána modrou gumou. 

Pod nádrží, mezi krkem řízení a uchycením 

indukční cívky, byl na dvou sloupcích 

přišroubovaný tištěný spoj, na kterém byly dvě 

usměrňovací diody a jeden odpor. Baterie sloužila 

pouze k napájení parkovacích světel a brzdového 

světla. Směrová signalizace („blinkry“) se na 

Golden Sporty nedávaly, nebo se to zatím nijak 

nepotvrdilo. Na nosníku stupaček, tzv. „kříži“ byl 

navařený držák pro brzdový spínač. V článku ze 

Světa Motorů, který je o úpravě elektroinstalace na 

pionýrovi, se píše, že s takovouto elektroinstalací 

se dělaly Jawy 50 pro vývoz, kromě těch blikačů 

by to teda mohlo sedět se zapojením Golden 

Sportu. Na vnitřní straně dvířek kastlíku na nářadí 

byl nákres zapojení baterie. 

 

Vývozní kapotovaný Mustang 

 

Do Velké Británie se v posledních letech výroby 

vyvážela upravená verze Mustanga s kapotáží. 

Toto provedení mělo rovná řídítka z typu 

220, novou nálepku s nápisem 

Mustang na obou stranách 

nádrže a především 

sklolaminátovou 

kapotáž v přední 

části. Tato 

kapotáž 

nepocházela z 

výrobního 

závodu 

Považských 

strojáren, ale 

byla montována 

teprve 

Motokovem 

(podnikem 

zahraničního obchodu), 

který zprostředkovával 

prodej do zahraničí. Tuzemský 

výrobce kapoty je neznámý. Předlohou 

pro výrobu této kapotáže mohla být podobná 

kapota použitá na prototypových Jawách 90 (SK-

90) z počátku 70. let. 

Malý počet těchto „modifikovaných“ Mustangů 

hranice ČSSR nikdy neopustil. Tyto kusy se pak 

nahodile objevovaly v některých výprodejích. 

Proto se dost ojediněle dá s tímto 

provedením setkat i u nás. 

Prototyp se světlem 

v kapotáži  -  Přední 

světlomet nebyl 

součástí 

motocyklu, ale byl 

připevněn ke 

kapotáži. 

Existuje ale jen 

jediná fotografie 

(z nějaké 

výstavy) a je 

zřejmé, že se takto 

nikdy nemontoval. 

Starší provedení - 

Mělo kapotáž jen s 

malým průzorem před 

světlometem, to ale dost 

komplikovalo svícení. Tohoto provedení 

se zřejmě nevyrobilo mnoho kusů. 

Novější provedení  -  Druhé provedení, které mělo 

v prosinci roku 1981 v anglickém časopise 

Motorcyclemechanics recenzi, mělo kapotáž s 
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větším průhledem před světlometem a zbylé 

uspořádání motocyklu bylo (oproti sériové verzi) 

bez úprav. Kapotáž byla snadno odnímatelná. 

Dalším nadstandardním prvkem byly blinkry 

(pravděpodobně anglické výroby). Baterie byla 

umístěna pod nádrží (stejně jako u provedení 

Golden Sport), přepínač směrovek (blinkrů), 

umístěný na pravé straně řídítek, byl značky 

Aprilia. Na některé (možná poslední) kusy se 

nejspíš znova montovala široká řídítka. 

Barevné kombinace - Obě provedení byla 

pravděpodobně buď v jednobarevném nebo 

dvoubarevném provedení (barevná nádrž a kastlík 

+ šedé blatníky), kapotáž byla buď šedobílá, nebo 

ve stříbrné metalíze. Druhé provedení mělo na 

nádrži kolem dokola okrasné linky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývozní Jawa 23 Mustang (Neckermann, Quelle) 

 

List katalogu Neckermann z roku 1968 - První 

provedení typu 23 (pro obchodní síť Neckermann) 

se oproti typu 23 A lišilo pouze v detailech. 

Nádrž byla lakována krémově bílou barvou, na 

bocích měla černou linkou namalované 

rovnoběžníky a uvnitř nálepky Jawa. V místě kolen 

řidiče byly nalepeny gumové pásy. Uzávěr nádrže 

byl kovový odklopný. Přes nádrž byl přetáhnutý 

děrovaný kožený řemen. Na koncích měl očka s 

provlečenými válečky. V přední části byl pás 

zaháknutý na háček pevně přivařený k nádrži 

(tento prvek přetrval až do konce výroby 

Mustanga). Druhý konec řemenu byl zaháknutý na 

háčku, který byl dvěma pružinkami přichycen k 
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osce provlečené svorníkem na rámu, tato díra pro 

osku zůstala ve svorníku až do konce 70. let. 

Blatníky a kastlík na nářadí měly stejnou barvu jak 

nádrž a měly černé linky. 

Řídítka byla shodná s verzí 23A, pouze hliníkové 

ovládací páčky měly kvůli přísnějším zahraničním 

předpisům kuličky na koncích. Sedadlo italské 

výroby (kat. číslo: 620/697042) mělo navíc popruh. 

Zadní tlumiče měly spodní kryty chromované. 

Páka zadní brzdy měla širší došlapnou plochu. 

Nádrž exportního provedení - hlavní rozdíl byl 

především v elektrovýzbroji. Alternátor měl místo 

nepárových světelných 6V pólů 15W + 5W (přední 

žárovka + zadní žárovka) dva 3V světelné póly o 

výkonu 15W, zapojené do série. Vepředu byla 6V-

25/25W žárovka namísto 6V-15/15W. Zadní 

žárovka zůstala 5W, ale oba její kontakty byly 

zapojeny mezi kontakty přední žárovky (opatření 

proti pálení vlákna). Zadní světlo bylo kvůli 

odlišným normám v západní Evropě nahrazeno 

německým hliníkovým světlem Hella SBKR 30 

(vyskytujícím se na Vespách: 125/2 VNA1T, 

VNA2T, VNB1T; 150 T3 VD2T, T4 

VGLA1T/VGLB1T, GS3 VD2TS, Vespa 50 N/S). 

Fajfka (botka) svíčky byla odrušená oplechovaná. 

Novější vývozní provedení do západního Německa 

bylo pro rok 1969 modernizováno podle Mustanga 

určeného pro tuzemský trh. 

Lakování bylo shodné s provedeními pro 

československý trh, víčko zůstalo odklopné 

kovové. Sedadlo (s popruhem) bylo nahrazeno 

upraveným sedadlem z Jawy 90 (úprava úchytů). 

Kastlík na nářadí byl nahrazen lichoběžníkovým 

československé výroby. Blatníky byly lakované 

šedou barvou. Zadní světlo zůstalo stejné. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

_ROMET_  

 

Romet – Ogar 200 
 

V roce 1982 byla sice ukončena výroba 

pionýrů v Považských strojírnách, výroba 

motorů se ale přestěhovala do Žiaru a 

pokračovala až do roku 1990. Motory byly 

vyráběny jako náhradní díly pro tuzemský trh 

a zároveň byla jejich velkým odběratelem 

polská firma Romet, která je montovala do 

motocyklů Ogar 200. Výkon motoru byl 

snížený na 2 koně při 4500 ot./min. a 

maximální rychlost byla 45 km/h. 
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_ ROTAX (JAWA 500) _  

 

Na internetu jsem našel tento zajímavý článek. I když je trochu delší, myslím, že stojí za přečtení, protože 

uvádí velice zajímavé informace o vzniku tohoto zajímavého stroje, který pro nás veteránisty je už taky dnes 

skoro nedosažitelným sběratelským kouskem. Známe ho spíš jako motocykl hradní stráže nebo motocykl 

policejní, ale prvotně byl určen pro anglický trh. 
 

Ač je to z dnešního pohledu s podivem, bývaly 

československé motocykly i exportním artiklem. 

Nikoliv artiklem úspěšným, neboť dosahované 

ceny sotva pokrývaly náklady na jejich výrobu, 

nicméně plánované hospodářství uneslo všechno. 

Šlo přeče o devizy. Jednou ze zemí, kde levné 

české motocykly Jawa a ČZ a vozy Škoda 

nacházely uplatnění v chudších vrstvách jako 

druhá nebo třetí vozidla v rodině či pro cesty do 

práce, byla Anglie.  

SKODA GREAT BRITAIN Ltd. se základnou ve 

východoanglickém King´s Lynn byla afilací 

Motokovu s českým managementem, ve které 

všechna vozidla procházela úpravami tak, aby 

splňovala některé požadavky trhu a odpovídala 

příslušným předpisům. Technický úsek 

motocyklové divize měl na starosti pan Jiří Čáp, 

bývalý servisní technik Jawy, muž zkušený a 

zručný. Z jeho hlavy vzešla myšlenka rozšířit 

bezpohlavní řadu motocyklů ČZ 125/175 a Jawa 

350 o motocykl, který by splňoval alespoň základní 

očekávání anglického spotřebitele. Tím byl 

čtyřdobý motor. Volba motoru Rotax byla 

jednoduchá, protože Jawa s touto firmou 

spolupracovala při vývoji soutěžních motocyklů. 

Podvozek motocyklu Jawa 634, který byl první 

modifikací Jawy 500 R, byl dostatečně robustní, a 

tím i vhodný pro jednoválcový půllitr. 

Nicméně zástavba nebyla nic jednoduchého. 

Především partie tlumiče sání si vyžádala 

dlouhodobé zkoušky, ale i další úpravy na rámu. 

Volby výfukového systému, ovládací prvky a další 

byly poměrně náročné práce. Afilace neměla 

zkušebnu a zázemí vývojového podniku jako 

Jawa, a tak se motocykl rodil jen na základě 

zkušeností a schopností jeho tvůrců. V podstatě 

Jiří Čáp pracoval na Rotaxu po práci, o víkendech, 

protože pracovní čas musel být věnován přípravě 

standardního zboží. Jízdními zkouškami byly cesty 

do práce za každého počasí. Celý projekt mohl být 

vůbec spuštěn i díky pochopení tehdejšího ředitele 

afilace, pana Jaroslava Petra.  
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...něco už s tou Jawou udělat! 

Šlo o čiré fandovství a vnitřní potřebu něco už s 

tou Jawou udělat. V roce 1986 byl postaven první 

vzorek. Motor, čtyřdobý jednoválec OHC s vrtáním 

89 a zdvihem pístu 79,4 mm, měl zdvihový objem 

494 ccm a při kompresním poměru 8,2:1 dával 

výkon 34 k. Byla to "nejměkčí" verze z motorů 

Rotax, aby se dal "ušlápnout" nohou. Kvůli ceně 

nebyl vybaven elektrostartérem. Převodovka měla 

pět stupňů. Jako nejvhodnější se nakonec ukázal 

karburátor Amal a výfuk Micron. Podvozek byl v 

podstatě identický s modelem Jawa 350 typ 634 s 

obvyklými úpravami pro anglický trh, což byl 

asymetrický světlomet pro levostranný provoz, 

rychloměr v mílích, schválená zadní svítilna a 

některé další drobné úpravy. Na levé straně řidítek 

byla páčka dekompresoru. Nádrž paliva pojala 15 

litrů, olejová nádržka z Oilmastera místo levé 

schránky tři litry. Kola 18" s čelisťovými brzdami o 

průměru 160 mm byly slabým místem zejména při 

provozu s postranním vozíkem Velorex. Celková 

hmotnost činila 170 kg. Motocykl sólo dosahoval 

maximální rychlosti 145 km/h. Spotřeba paliva se 

pohybovala okolo čtyř litrů na 100 km. Veřejnosti 

byl motocykl představen na Motocycle Show v 

Birminghamu v roce 1987 a u Angličanů vzbudil 

poměrně slušný zájem. Jednoduchý čtyřdobý 

jednoválec byl vždy "anglický" motocykl, a v té 

době na trhu nic podobného nebylo. Pouze 

sofistikované jeponské víceválce. Přijatelná cena 

1548 liber vedla k rozhodnutí spustit malou sérii. V 

King´s Lynn vyrobili svépomocí cca 50 kusů 

Rotaxů. V nesrovnatelných podmínkách! V 

jednoduchých přípravcích se páraly úchyty rámu a 

vařily se nové, upravoval se tlumič sání, 

vyměňovaly se všechny bowdeny, montoval se 

výfuk. V roce 1988 Jawa začala vyrábět inovovaný 

model s označením 638 a v Jawě konečně 

podlehli tlaku pánů Petra a Čápa a začali s 

přípravou podvozku přímo v Týnci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…konečně v Týnci 

Konstrukčně se tomu věnoval ing. Stanislav Valeš 

a hodně zrodu komponentů pro Anglii pomohl. V 

roce 1988 se postupně vyrobila asi stovka 

podvozků, do kterých se v Anglii montoval motor, 

výfuková soustava, bowdeny a některé další 

drobnosti. Výfuk byl prozíravě veden na pravé 

straně, takže kombinace se sajdkárem Velorex 

byla vyvážená a byl dostatek místa u 

levostranného přívěsu, mimo bezprostřední hluk 

tlumiče výfuku. Soupravě hodně pomohla i přední 

kotoučová brzda, rovněž dodatečně montovaná v 

Anglii. 

Jawa 500 Rotax byl projekt, který si vynutila 

situace, protože nešlo do nekonečna nabízet a na 

různých výstavách předvádět stále stejné 

nemoderní motocykly. Lidé ze Škoda Great Britain 

Ltd. byli konfrontování s tvrdou realitou tržního 

světa a dokázali, že se dá i za nepříznivých 

podmínek nalézt nějaké, byť dílčí řešení. Když se 

chce, tak jde všechno, ale koncem osmdesátých 

let se v československém socialismu moc 

nechtělo. Jawa nakonec v tuzemsku předváděla 

Rotax jako výsledek svého snažení a dokonce asi 

dvacet v Anglii zrozených Rotaxů sloužilo jako 

eskortní motocykly u policie, tehdy Sboru národní 

bezpečnosti. To jsou ale paradoxy. Každopádně 

obdiv patří jenom pánům Čápovi a Petrovi a jejich 

anglickým spolupracovníkům. 
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_SOCOVEL_  

 

Malá rodinná belgická firma Socovel, která se za války věnovala vývoji elektrických skútrů, a po válce začala 

vyrábět lehké motocykly s motory Villiers, projevila zájem o nákup motorů československých výrobců. 

Výsledkem obchodní spolupráce byly motocykly Socovel 250, 350 opatřené motory Jawa a později motocykly 

s motorem ČZ 150. Firma též představila zajímavě karosované motocykly Socovel 150, opatřené motory ČZ.  

 

ETS. Socovel Bruxelles 

Firmu Socovel založili bratři Maurice a Albert de 

Limeletteové z Bruselu. Název Socovel je zkratkou 

SOplicitpourl'étude et la COnstruction Vehicules 

ELectriques (společnost pro výzkum a výrobu 

elektrických vozidel). Od roku 1938 vyráběly 

elektrické tříkolky a postranní vozíky a během 

války i elektrické skútry. Po válce začaly vyrábět 

lehké motocykly s motory Villiers 98 a 125 cm3. V 

roce 1951 nabízela firma Socovel sortiment 

motocyklů od 125 cm3 po 350 cm3. Později zkusila 

firma nabídnout i skútry s motory 125 do 200 cm3.  

Motocykly Socovel 250 a 350 využívaly motorů 

Jawa včetně elektrických komponentů. Z 

motocyklů Jawa byly použity též spínací skříňky a 

nádrže, na kterých byl vylisovaný znak Jawa 

nahrazen přiletovaným štítkem s nápisem Socovel. 

Detailní popis konstrukce motocyklů Socovel lze 

vyčíst z článku v časopise Motocykl číslo 41 v roce 

1951.  

Časopis Motocykl číslo 44 přinesl informaci o 

motocyklu Socovel 250 vystaveném ve stánku 

belgického výrobce na bruselském Autosalonu 

roku 1951. 
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_TEMPO_ 

 

Výrobce: Jonas Øglænd - Sandnes - Norway 

Norský výrobce motocyklů a mopedů v 50. letech 

20. století montoval do motocyklů vlastní 

konstrukce motory značek Villiers a Sachs o 

zdvihovém objemu 150 cm3. Motocykly byly 

nabízeny pod obchodní značkou Tempo Standard. 

V roce 1956 došlo k situaci, kdy poptávka po 

motocyklech Tempo Standard byla tak veliká, že 

dodavatelé motorů nebyly s to dodat potřebné 

množství motorů. Dodavatelská krize byla 

vyřešena zakoupením motorů ČZ 150 typ 352, 

které byly v motocyklech Tempo testovány již v 

roce 1952, kdy vznikl první prototyp (použití 

motorů ČZ 150 c bylo též zkoušeno i v 

motocyklové tříkolce). 

Motocykly Tempo Standard s motorem ČZ 150 typ 

352 byly vyráběny pouze 6 měsíců v roce 1956 v 

celkovém počtu 1629 kusů. Firma Jonas Øglænd v 

témže roce vyrobila celkem 11545 motocyklů a 

mopedů. 

Motocykly byly dodávány v atraktivním zeleném 

(dva odstíny) metalickém laku. 

V současné době je v Norsku dochováno pouze 

několik desítek těchto motocyklů a jsou tak mezi 

norskými sběrateli vítanou raritou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_XINGFU_ 

 

Je to jawa, není to jawa... 
 
Na první pohled typická Kývačka, která slavila v 
padesátých letech úspěchy po celém světě. Proto 
se začala licenčně vyrábět i v Indii. Ale už tehdy 
neunikl zájmu čínských kopírovačů, díky kterým 
začaly po Číně jezdit desetitisíce strojů Xingfu 
250. Z původního modelu Jawa 250 typ 353 
udělali úpravou kapotáže „nový“ motocykl Xingfu a 
ve verzi Sport ho údajně naladili až na 22 koní. 
Původní jawy přitom měly výkon 14 koní. 
 
 

A samozřejmě Čína. Znovuzahájení výroby new 
Pionýra ve spolupráci s českým partnerem je 
celkem známé – ale v Číně se dodnes vyrábí 
relativně věrná kopie Jawy 250 typ 353.  
Značka Xingfu ze Šanghaje vedle základního 
modelu produkuje také verzi s kapotáží. Potenciál 
pekelných ďábelských čínských inženýrů dokazuje 
verze Sport, s výkonem vyšponovaným na 22 
koní.  
Původní jednoválec z modelu Pérák z padesátých 
let jich měl přitom 14… 
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_YEZDI_ 

 

Jawa... Jezdí, nebo Yezdi? 

 

Jawou jsme začali, tak s ní i skončíme. Licenční 

výroba Jawy v Indii v padesátých letech 

pokračovala i po ukončení licence. Pod značkou 

Yezdi se kdysi české stroje vyráběly až do 

devadesátých let, a díky jednoduché konstrukci 

slouží na indickém venkově dodnes. Indové tak 

mají své Yezdikluby, Yezdibary, Yezdirally a podle 

posledních zpráv dokonce budou pokračovat ve 

výrobě licenčních strojů Jawa. 

Slavná česká motocyklová značka Jawa se po 

pádu železné opony a ztrátách odbytišť dostala do 

agónie, z které se snaží dostat dodnes. Méně 

známý je příběh indické Jawy, která se dokázala 

udržet až do roku 1998.  

Vše začalo exportem Jaw do Indie po druhé 

světové válce, který byl realizován mimo jiné 

prostřednictvím rodinné firmy Irani z Bombaje.  

Indická vláda však v polovině padesátých let 

chtěla podpořit domácí výrobu, a tak dovoz 

některých výrobků včetně motocyklů zakázala.  
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Rodina Irani se tedy rozhodla zavést v Indii 

licenční výrobu některé ze světových značek. 

Zástupci rodiny kvůli tomu osobně projeli všechny 

tehdejší motocyklové velmoci: USA, nahoru se 

deroucí Japonsko, Itálii, Spojené království, 

Německo i Československo. 

Jako ideální byla vybrána právě Jawa, a tak roku 

1966 společnost Ideal Jawa India Limited rozjela 

licenční výrobu nejprve jawáckých 

dvěstěpadesátek. Licence vypršela v roce 1968. 

Indové však pokračovali ve výrobě dál, pod 

značkou YEZDI – název je údajně odovozován od 

zvolání českého mechanika, který pomáhal 

kompletovat první exempláře: "Jezdí!“ 

Ročně se průměrně vyrábělo  30 000 Jaw/Yezdi. 

Jak dobře si indická fabrika vedla, dokazuje fakt, 

že značka přežila tvrdý nápor japonských výrobců 

během šedesátých a sedmdesátých let – na rozdíl 

od mnoha tradičních evropských (na samotnou  

týneckou Jawu dopadla tato realita sice díky 

skleníku jménem RVHP se zpožděním, ale stejně 

tvrdě a v našlapané konkurenci si hledá své místo 

dodnes). Nakonec však došlo i na indické Jawy – 

výroba byla ukončena roku 1998 kvůli problémům 

s emisemi dvoutaktních motorů a celkovou 

zastaralost. 

Indické Jawy/Yezdi si získaly oblibu zejména pro 

svou nenáročnost, příznivou cenu a konstrukční 

jednoduchost, která se odráží i v jednoduché 

údržbě. 

Však také značka Yezdi na tom postavila svůj 

stejně jednoduchý marketing, jehož základem byl 

slogan "The Forever Bike Forever Value“ – česky 

třeba "Věčná motorka svou hodnotu nikdy 

neztratí.“ 

V dobách největší slávy čítal výrobní sortiment  

dvou továren, ležících na jihu indického 

poloostrova nedaleko Bangalore (někdy také 

Bengalúr) slušnou paletu modelů: od 50/60 ccm 

mopedu Yezdi Colt a licenčního Pionýra, přes 

175tky a 250tky až po modely s 350 ccm.  

K nejpopulárnějším typům patřily dvěstěpadesátky 

Roadking, vycházející ze stroje, na kterém závodil 

vicemistr světa v motokrosu Jaroslav Falta, a dále 

typ Yezdi 250 Classic.  

Ve své době se také s úspěchem zúčastňovaly 

indických rally závodů, kde mají na kontě několik 

vítězství.  

K jejich soupeřům patřily vedle nastupujících 

japonských značek také Royal Enfieldy s 

podobným příběhem a s prozatím šťastnějším 

koncem, neboť jsou vyráběny dodnes… 

 

Indická Jawa 50 Jet (později Yezdi) 

                                  Prototyp 

Napřed se malé motocykly v Indii pouze montovaly 

z dovezených dílů. První se měla zavádět výroby u 

nás již nahrazeného modelu 550, ten ale svými 

parametry příliš nevyhovoval. Do výroby se tedy 

měl připravit upravený motocykl na bázi typu 555. 

Prototypový (vzorový) model byl vyvinutý v 

Považských strojárnách pravděpodobně v roce 

1967 (rok před osamostatněním firmy). Rám byl z 

typu 555, nádrž z mopedu Jawetta Sport (typ 551). 

Ostatní díly karoserie odpovídaly typu 555. Přední 

světlo bylo italské značky Italjet (možná od toho je 

odvozený pozdější název „Jet“). Zadní světlo z 

Jawy 250. Motor, výfuk, stupačkový kříž se 

stojanem a dlouhé sedadlo byly z typu Jawa 

05/20. Řídítka byla vysoká, byla uchycena pomocí 

dvou objímek („klem“) a měla malou hrazdičku. 

Větší nádrž a sedadlo jistě měly zajistit co největší 

užitné vlastnosti motocyklu. 

 

Po osamostatnění (v roce 1968) se podle 

vzorového prototypu začal vyrábět motocykl Yezdi 

60 Jet „B“ Series. Od prototypu se lišil kulatým 

předním světlem, řídítky bez hrazdy a nádrží s 

logem Yezdi. Motor vycházel z typu 05, obsah měl 

zvýšený na 60 cm3, výkon na 3,6 k při 6000 

ot./min, jeho levé víko mělo prolisované podélné 

rýhy. Dále byl motocykl vybaven madlem pro 

spolujezdce a tandemovými stupačkami. Na 

některých fotkách se liší přední blatník, ten je buď 

typu 555 nebo 550 (možná použitý ze starších 

zásob). 

Jako poslední přidávám fotku YezdiColt DLX, který 

završoval výrobu. Tento typ byl opět velmi 

podobné konstrukce a jeho motor se na první 

pohled liší snad jen levostranným našlapováním a 

nejspíš otočnou rukojetí pro řazení – povšiměte si 

ovládací páčky spojky (není v rovině brzdové 

páčky). 
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Závodní motocykl vycházející z konstrukce Jawy 50 – Yezdi 50 Racing 
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_Zbytek (závěr)_ 

 

Když jsem se podíval na to, co jsem tady v tomto 

článku stvořil, uvědomil jsem si, že je článek tak 

trochu nevyvážený. Snažil jsem se tam vyzobat 

takové ty raritní motocykly vyráběné mimo naše 

území, ale připletla se mi tam i část motocyklů 

vyráběných u nás pro cizinu. Jenože v této oblasti 

jsem zdaleka nevyčerpal všechny možnosti, ale to 

by už asi bylo nad rámec tohoto článku i rozsahu 

Občasníku. 

Naše motockyl byly vyváženy do moc zemí celého 

světa a musely tak plnit rozdílnou legislativu 

jednotlivých zemí i požadavky tamních prodejců a 

zákazníků. Je ovšem pravda, že byly byráběny 

některé stroje speciální, stejně jako jste si mohli 

přečíst o exportních verzích Jawy Mustang. Ale ty 

větší motocykly jsou přece jen známější, tak už to 

asi nechám na vás, až budete mít zájem se do 

jejich historii zahloubat, abyste tak učinili za 

dlouhých zimních večerů za pomoci internetu, knih 

a starých časopisů. 

A věřte, že nebudete zklamáni. Když jsme 

navštívili muzeum motocyklů v Chlumčanech u 

Plzně, byla tam řada různých „enduro“ motocyklů 

ČZ, které jsme měli tady šanci vídat  jen na 

obrázku, protože byly určeny pro zámořské trhy. A 

určitě to byly na svou dobu docela povedené 

stroje. Sám majitel muzea se přiznal, že na enduru 

ČZ 250 typ 988 jezdí v létě do Alp a že je to moc 

povedený a poslušný motocykl. 

Ale určitě ani Jawa nestála stranou, …..Věra 

Špinarová proslavila ve své písničce bílou Jawu 

250, taková se vyráběla pro německé obchodní 

domy Neckermann, notoricky známá je Jawa 250 

s lyžemi pro švédskou armádu, bez které se už 

dnes neobejde žádné veterásnké motorkářské 

muzeum, a co motocykly Road King pro 

severoamerický a kanadský trh (byly to Jawa 250 

a ČZ 175) a na vrcholu ledovce je určitě zlatá ČZ 

500 Vatikán. 
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POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ OKÉNKO 
 
 

Tak máme za sebou parlamentní volby a čekají 

nás volby prezidentské. Výsledek voleb asi každý 

hodnotí podle toho, jestli ten jeho vyvolený politik 

nebo strana se hřejí na výsluní nebo skončili 

v propadlišti dějin.  Myslím, že to bude u 

prezidentských voleb úplně stejné. Už jsem tady 

několikrát citoval moudra svoji babičky, ale teď 

jsem si vzpomněl na jednu moudrou větu svého 

dědy, která se myslím hodí pro většinu našich 

voleb: 

„Voli voly volili a voly voli zvolili!!!“ 

Ale naše společnost nežila jen volbami (jak těmi 

parlamentními, tak i blížícími se presidentskými), 

většinu lidí trápila víc než hádání a osočování 

jednotlivých kandidátů prudce stoupající cena 

másla. Takže český lid hned toto ztvárnil do 

několika zajímavých postřehů (viz obrázky).  

No, a když jsme u másla, mohli bychom se 

vzhledem k vánočním svátkům a k Silvestru trochu 

podrobněji podívat na stravování, neboť naše těla 

jsou během těchto svátků jídlem a zvláště pak 

pitím rozličných nápojů těžce zkoušena. 

 

Volby 
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Máslo  

Tak jsme probrali problematiku másla a 

teď se podíváme na trochu hodnotnější 

stravu a pití, ale taky na některé zdravé 

produkty. 

  

Stravování  
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Tak co, dobrá svačinka??? Teď to 

myslím něčím trochu zapijeme. 

 

 

Samozřejmě, že i když pijete vodku z papriky, 

nemusí to být vaším tělem vnímáno pozitivně jako 

konzumace vitamínů, a pak je třeba se i léčit 

…doporučen je tekutý IbalGin.  

Pokud střevní problémy postihnou děti, bývá to 

trochu složitější………….:-( 
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Vánoce 

 

V návaznosti na vánoční svátky se občas objeví 

taky nějaká ta zajímavost v podobě netradičního 

vánočního stromku nebo adventního kalendáře, 

krásného adventního věnce nebo aspoň nějakých 

zaručených rad, jak vánoce ve zdraví přežít. Něco 

se objevilo i letos. 

 

PF 2018 

Tak jako každým rokem, tak i letos si můžete 

v tomto prvním novoročním čísle Občasníku 

prohlédnout Pf-ky, které nám chodí do redakce. 

Jako první jsem úmyslně zařadil Pf-ku od VCC 

Chomutov. V loňském roce se na nás trochu 

rozzlobili, že jsme se malinko zdrželi s dojezdem 

do cíle. Prý kvůli nám i změnili regule soutěže. Ale 

snad s námi ještě pro letošní rok počítají . 
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Teď jsem tady umístil PF-ku od německého  

kamaráda-motorkáře Leo Murgrauera, kterého si 

ještě někteří určitě pamatujete ze srazů ve Zruči 

z kempu „V rákosí“ …..… a úplně jsem zapomněl, 

že poslal i přání k vánocům. Tak to musím 

hooooonem rychle napravit, protože je moc hezké 

. 
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Dnes je 2. Ledna 2018, myslím, že ti, co chtěli 

poslat PF-ku, že ji už poslali, a tak tuto tradiční 

kapitolu končím a myslím, že se tu zase sešlo pár 

hezkých obrázků. Pokud dojdou další PF-ky, 

neskončí samozřejmě v koši, ale najdete je 

v kapitole: „Po uzávěrce“  
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PLÁN AKCÍ ČSSČ V ROCE 2018 
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Právě jsou vánoční svátky a já se po chvilkách 

věnuji psaní, abych nevyšel ze cviku. A jak se 

dívám na poloprázdnou tabulku s plánem akcí, 

vidím, že jsme na podzim toto nějak podcenili a že 

budeme muset buď trochu přidat ve svých 

aktivitách nebo improvizovat ………a nebo je tu 

ještě ta nejhorší varianta, že budeme muset 

nějaké termíny oželit, protože nikdo nezorganizuje 

žádnou akci. Nemalujme čerta na zeď, snad 

nebude tak zle. 

Dohodnuto je zimní setkání v Jablonci nad Nisou, 

určitě stejně příjemné jako minule ,  Křivoklát 

taky bývá tradičně organizačně bez problémů, i 

když za poslední rok se nám nějak „srazily“ 

medvědí tlapy ….a to ještě nebylo EET . Jarní 

sraz si vzal na starost Zbyněk Plachý, pak by měl 

v červnu následovat zlatý hřeb letošní sezóny, a to 

Expedice Balaton. 

A pak začíná to nejisté období prázdnin 

…..červenec a srpen, dva měsíce, dva srazy. 

K jednomu se tak zhruba přihlásil Michal Novotný, 

s tím, že ubytování bude někde v Krušných horách 

a vyjížďka bude po horách, tentokrát směrem na 

sever, na Děčín. 

Další termín byl zatím úplně na vodě, a tak mě 

napadly Lhenice. V roce 2017 jsme tam nebyli, tak 

bychom zase mohli, jen nevíme, jestli bude třeba 

v srpnu volná ubytovací kapacita. To ale nejdřív 

potřebuji vědět od Michala, kdy zajistí termín 

srazu, abychom mohli ten druhý podle toho 

přizpůsobit. Do Lhenic ale pojedeme v roce 2019 

na 100. výročí založení firmy ČZ. 

Ale do hry vstoupil Matěj Fišer, který nabídl pro 

letní sraz ubytování na jejich chalupě ve 

Vysokém. Po projednání v předsednictvu 

Ústředním výboru ČSSČ byl tento návrh 

jednoznačně odsouhlasen, takže po delší době, 

kdy jsme večery trávili v restauracích, uděláme 

výjimku, zakoupíme jako za mlada basu piv (nebo 

radši dvě popř. soudek ), věnec buřtů, dva 

bochníky chleba, hořčici ……a na ohníčku 

opečeme buřty.  

Následuje září…na začátku tradičně Zruč, a pak 

bychom podle počasí ještě mohli stihnout zase 

hory ….Strážné (je to výslovně na přání slečny 

Romči ). 

No a samozřejmě mezi tím nějaké ty vyjížďky. 

Nesmíme zapomenout na setkání ve Mcelích u 

památníku J.F. Kocha. Pokud bude zase po dvou 

letech setkání veteránů v Rejšicích, dalo by se to 

spojit do jednoho dne, obě obce jsou kousek od 

sebe. 

Další nápady pište a volejte!!!!! 
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PO UZÁVĚRCE
 

Ještě že existují takové krásné kapitoly jako 

kapitola „Po uzávěrce“, kde se dá leccos doplnit 

popř. napsat i to, na co jsem zapomněl. Takže 

další krátká reportáž z Chutusic patří mezi ty 

doplněné, aby se mi nerozházely následující 

články a fotky, kdybych se ji snažil někam násilím 

vmáčknout. 

A ještě tu mám pár nějakých obrázků. 

 

Chotusice a Zlaté slunce  16. prosince 2017   
Každoroční poslední prosincová 

burza v Chotusicích je vždycky pro 

nás také termín posledního setkání 

v roce. Již tradičně posedníme 

v motorestu Zlaté slunce, dáme si něco na zub a 

dořešíme poslední závažné organizační otázky 

….to je co? To jsem vám to nanesl, jak ze 

stranické schůze KSČ v dobách socialismu. 

Jenomže ono to tak moc nefunguje, a jak jste 

viděli v předešlé kapitole o plánu akcí na příští rok, 

těch nedořešených otázek zbylo více než dost.  

Tak jako už po několik let jsem připravil pro 

zájemce čezetářský kalendář, zapomněl jsem na 

Pavla Krejčího, zatím se to nějak vyřešilo, ale ještě 

dodatečně se omlouvám.  

Ale problém je ten, že se pak probudili další 

zájemci, a pokud jich nebude dostatečný počet, 

nebude při dotisku množstevní sleva. Proto bych 

vás chtěl požádat, abyste četli maily a včas na ně 

odpovídali, protože po těch hodinách a večerech, 

které přípravou kalendáře starávím, už nemůžete 

po mně chtít, abych vás jednotlivě obvolával a 

prosil, abyste si kalendář objednali. Musím vám 

sdělit, že na kalendářích nic nevydělám a i 

kalendář pro sebe si platím, takže jestli si kalendář 

objednáte nebo ne, můj zisk je naprosto stejný čili 

nulový . 

Nicméně jinak snad posezení dopadlo dobře, jídlo 

bylo tentokrát dřív než minule, všechny díly byly 

před motorestem vyměněny, přeházeny z auta do 

auta, nic tam snad nezůstalo, takže akci můžeme 

hodnotit jako úspěšnou, ale hvězdičky dávat 

nebudu ….naše přičinění pro zdar akce bylo 

minimální. 
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…a ještě něco „ po uzávěrce “   
  

Nejen divočáci se nám na podzim pletli po silnici, občas i nějaký ten paroháček se proskočí. 

 

 

Kolega skútrista Vili Horváth ze Slovenska nám poslal 

fotky svého nově zrenovovaného hodináře a jedna 

nejmenovaná pisatelka ze stejné země poslala fotku z garáže svého muže – asi renovátora skútrů Čezeta. 

 

Ještě zpátky k vánocům a Novému roku. Od romských spoluobčanů přišlo do redakcí většiny novin a 

časopisů poděkování Čechům, od všech občanů pak poděkování našim politikům. Následuje písemné 

blahopřání všem občanům k Novému roku od našich 

zástupců v Evropském parlamentu v Bruselu…..a  

nakonec ještě dvě dodatečné PF-ky. 
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ZÁVĚR
 

Konec, už jsem toho napsal dost, takže pomalu ale 

jistě se budeme blížit ke skutečnému závěru. 

Samozřejmě vám všem čtenářům, kteří to dočetli 

až sem, přeji vše NEJ, NEJ, NEJ v novém roce 

2018, a protože jsme skútristi a motorkáři, tak 

hodně šťastně najetých kilometrů, hodně moc 

pěkných setkání s obdobně postiženými kolegy na 

různých motorkářských akcích …….a pokud jste si 

šetřili do prasátka, tak aby váš nový stroj byl 

přesně podle vašich představ. 

Úvod tohoto čísla nebyl příliš veselý, tak snad 

aspoň na závěr nepohrdnete několika vtípky. 

Situace ohledně našich letošních akcí není ještě 

úplně vyjasněné, to jste si přečetli, takže 

očekávám, že ještě se vy „vyvolení“ organizátoři 

pochlapíte a ozvete se včas, jak to bude s termíny 

akcí. Uvědomte si, že někteří si musí plánovat 

volno dost dlouho dopředu. 

Již nyní bych se chtěl omluvit, že zřejmě budu 

pisatelsky indisponován, a tak nevím, kdy přesně 

budu schopen vydat další číslo Občasníku. Takže 

naše komunikace ohledně účasti na jednotlivých 

akcích bude probíhat spíš asi jen formou mailů a 

telefonátů. 

Tak doufejme, že se nám vše podaří, a to, co ještě 

není na 100%, že se v dobré obrátí. A pokud byste 

měli pocit, že nemáte aktuální informace, zkuste 

se obrátit přímo na generálního tajemníka ÚV 

ČSSČ a čestného presidenta ČSSČ na mailovou 

adresu marcel@skutrklub.cz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawy a Čezety v Americe 
Text: Silvie Šturmová | Autor: M. Samson | Foto: M. Samson | Zveřejněno: 10.1.2014 | Zobrazeno: 34384x  
 

Tak mě opět doma začala pálit židle a zatoužila jsem, ať se krajina kolem mne hýbe. K mému štěstí mám super 

přítele, který mi bez váhání cestu zajistil a z domu mne vypakoval. Vydala jsem se kamionem na týdenní cestu 

přes Ameriku z východu na západ do slunné Kalifornie a zpět. A jak s tím souvisí motorky? No, tak po cestě 

jich bylo k vidění plno. Ale co hlavně a především, vyfasovala jsem velmi zajímavého řidiče, kterého jsem cestou 

zpovídala. Jmenuje se Martin Samson, žije v Chicagu, USA a svou vášeň našel ve starých motorkách - je 

majitelem nejucelenější sbírky vývozních verzí československých motocyklů. K dnešnímu dni jich vlastní 60! A 

toto číslo jistě ještě není konečné. Takže, o tom to celé bude: o historii, starých mašinách a jednom 

neobyčejném nadšenci.  

 
 

Kapitoly článku 
 

 Reportáž 

 Vybrané exempláře ze sbírky 
 

Vyrazili jsme naložit náklad, pan řidič Martin naladil z rádia Elvise a americká dálava mohla začít ubíhat. Truckeři 
jsou drsní kovbojové dneška, kteří pendlují z místa na místo, doma jsou na cestě a v pohodě na benzínce na 
kafi. Je to dřina bez pohodlí a pořádného spánku, ale pokud máte cíl…. 
Našim cílem byla Kalifornie. Země zaslíbená, pomeranči, opálenými tvářemi a bůhví čím ještě oplývající. 
Jedeme do tepla, do míst, kde počasí jen málokdy zažene motorkáře do aut a jejich stroje do garáží. Jedeme 
právě tam, kam kdysi mířily sny našich česko-slovenských exportérů motocyklů. Protože se v Kalifornii žádný 
zimní motospánek nekoná a je to země bohatá, byl to pro prodejce motorek trh vždy nesmírně přitažlivý a 
motocykly z celého světa tak často mířily právě sem. Česká Jawa se bude projíždět přes slavný Golden Gate 
bridge! Řekli si jednou v Týnci n/S, vyrobili, připravili a vyslali první Jawu Californian. No, tak takhle to úplně 
nebylo, ale skoro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míříme tedy za sluncem, Martin se věnuje řízení a povídá…….má rád motorky a historii, které si váží. Zná 
minulost vlastního rodu a i městečka, ze kterého pochází jako málokdo z nás. Pokud bychom se všichni zajímali 
o své kořeny a věci minulé, ctili zásluhy předků a snažili se uchovat to dobré, co nám po nich zbylo a svými 
životy v jejich díle pokračovali, bylo by asi všude lépe. A protože právě tento životní postoj Martina dobře 
vystihuje, není se čemu divit, že jeho koníček a sen do toho všeho zapadá: uchovávat a křísit dějiny 
prostřednictvím starých mašin.  

 

 
Předmětem Martinova „sběru“ jsou výhradně 
československé motocykly dovezené do USA, 
zasloužilé Jawy a Čezety, které zde kdysi 
reprezentovaly zemi v srdci Evropy a snažily se 
protlačit silnou konkurencí za oceánem. Martin je 
vlastenec. Je náležitě hrdý na to, že české 
motorky měly kdysi ve světě renomé. Čím dál je 
člověk od domova, tím často jeho vlastenectví 
nabírá na síle, toho už jsem si všimnout stačila. 
Ale protože jsem přesvědčená, že takových 
hrdobců co si váží Jawy po dědovi je mezi Vámi i 
doma hodně, určitě oceníte, když se dozvíte o 
jednom takovém šikovném „kolegovi“, který drží 
prapor tady v Americe. 
 

 
 
Výjimečnou sbírku, jakou má 
Martin dnes, neplánoval. 
Koupil prostě kdysi 

zajímavého 
československého 

motoveterána, kterého 
zachránil od koroze a už v 
tom lítal. Začal shánět zdejší 
tématickou literaturu a 
seznamovat se s různými 
specifickými typy čs. 
motocyklů vyvážených na 
nejprestižnější světový trh. S 
rostoucím údivem si tak 
postupně (k u nás všeobecně 
známé historii produkce 
výrobců domácích 
jednostopých vozidel) 
doplňoval znalosti i o dosud 
nepublikovaných či jen velmi 
málo zveřejňovaných 
atraktivních exportních 
typech. 



 

Propagace a prodej čs. 
motocyklů v USA jsou mimo jiné 
patrné např. z místních moto-
měsíčníků, v nichž jsou 
čtenářům představovány nově 
příchozí modely a náležitě 
vyzdvihovány jejich přednosti. 
Např.článek v zářiovém vydání 
časopisu CYCLE z roku 1962 
(viz foto) právě informoval o 
nejmodernějších strojích, které v 
ČZM Strakonice vyrobili a vyslali 
do USA. Zde se konkrétně 
jednalo o 5 nových modelů 
Čezet, jimž vévodila nově 
vyvinutá, lehká a výkonná 
jednovýfuková 250ka Sport typ 
475, se zvětšeným vrtáním a 
sníženým zdvihem, na které 

dobrodruh Vojtěch Hlásný objel již téměř celý svět. Časopis MOTORCYCLIST z února 1963 dokonce 
oznamoval příchod 10-ti nových modelů od Jawy! Této prezentaci vévodila nová JAWA 250 Super Sport, typ 
353/07 s výkonem 20 hp (jako silnější varianta k u nás dobře známému typu 353/04 s 12-ti koňmi). 

 
Záhy to Martinovi tedy nedalo neshánět se po dalších zajímavých čs. strojích a nekoupiti druhou, třetí, 
čtvrtou….“vykopávku“, zrodila se tak vášeň, ve které se už asi těžko brzdíte. Objeví-li se tedy nový kousek, 
který ve sbírce chybí a potřebuje záchranu, Martin těžko odolává a trpí, není-li zrovna k dispozici dostatek úspor. 
V opačném případě je to samozřejmě bez diskuzí (i kdyby na chleba nebylo) a stroj zaujímá místo ve sbírce. 
Během let se z Martina stal opravdový odborník „Jawolog přes exportní typy“ a na svých strojích zná každý 
šroubek a nejen ten. Sám získané exempláře oprašuje, opravuje a uvádí do originálního stavu. Martin je častým 
a hodnotným účastníkem odborných diskuzí a mj. přispěl také ke vzniku publikace od J. Bartuše: „Jawa 
Californian“, která se tématem vývozu československých motocyklů podrobně zabývá. To víte, vykládat mě o 
tom, že právě toto světlo na tomto modelu je opravdovou raritou, protože celá série byla ze závodu v Jawě 
chybová, je jakoby perly (s prominutím) svíním házel. Pochopte, pro normálního smrtelníka může být 
několikahodinový výklad o Jawách náročný. Když ale vidíte zápal, nadšení a něžné rozplývání se nad těmi 
hromadami starého železa…tak nejde než se nechat též trochu unést. 
 

Do Ameriky nevyslali 
Čechoslováci motorek zase 
tak málo a hlavně si zde naše 
stroje vydobily čestné místo. 
Vše především díky 
úspěchům na americkém flat 
tracku a v závodech na ledě 
– Jawa Ice Racer. Flat track 
byl a je pro spoustu 
Američanů srdcová 
záležitost, protože se jedná o 
jednu z výhradně amerických 
závodních disciplín. (o 
americké ploché dráze více 
viz Flat Track Peoria). Řada 
dovezených motorek proto 
prošla ve větší či menší míře 
naturalizačním procesem – 
amerikanizací, aby se mohla 
zapojit do soutěží v těchto za 
mořem populárních 
disciplínách.  
 

 
 
 
 



Ostatní moto-disciplíny zde byly ve 
srovnání s Evropou trochu pozadu. Např. 
v USA v polovině 60-tých let ještě neznali 
náš evropský styl motokrosu a u 
dovezených terénních motocyklů tak 
často padlo jako první za oběť úprav 
přední kolo. (Velký průměr ráfku a úzké 
pneumatiky u předního kola byly 
nahrazeny kolem s naopak menším 
průměrem ráfku a pneumatikou širokou, 
tj. z 21" na 19" ráfek a šířky pneumatik z 
2,75" na 3,25" (nebo až 3,75"). Vše z 
důvodu lepšího trakce ve vysokém 
náklonu při velké rychlosti na ploché 
dráze a rovněž u motokrosu, který zde 
dříve znali především v podobě směsice 
motokrosu a rychlé ploché dráhy. 
Zejména pak na závodních drahách s 
převážně písčitým povrchem se 
kombinace menšího průměru ráfku a 
širší pneumatiky osvědčila. Proto i CZ 
125/175/250 Trial vyráběná v letech 
1966-68 byla do USA dodávána s 19" 
předním kolem oproti zbytku světa, kam 
byla expedována s pro nás známým 21" 
předním kolem. Jako důkaz si můžete 
prohlédnout povedené dobové foto slavné dvouvýfukové 
Čezety „twin Pipe“.) 
V 60. letech například Jawa do USA vyvezla modely 590/01 
Sport, 361/01 Sport a v roce 1966 model 361/04 Californian. 
Toto, do té doby z politických důvodů zcela vyloučené 
západní modelové označení „CALIFORNIAN“, bylo v 
bývalém východním bloku senzací. Ve snaze zaujmout 
americký trh byla v roce 1963 také vyrobena velmi malá 
speciální série strojů JAWA 350 ccm Super Sport typ 573/01. 
Těchto motorek bylo ale nakonec údajně vyvezeno jen 47 (3 
měly zůstat v Československu). Co se byznysu týče, vcelku 
propadák, pro sběratele ale zase zajímavý kousek a od Jawy 
statečný pokus zabojovat na konkurenčně náročném 
severoamerickém trhu. Přesto, že to obchodně nebyl zlatý 
důl, motorka se v USA líbila. Což je důkazem toho, že měla 
Jawa kdysi dobře našlápnuto a měla z čeho těžit, i když doba 

u nás už v tom čase vývoji zrovna 
nepřála. (Martin má výjimečný 
exemplář této SuperSportky ve své 
sbírce – viz níže.)  
 
O typech 590/01 Sport (označení 
pro jednoválcovou 
dvěstěpadesátku) a 361/01 Sport 
(dvouválcová třistapadesátka) se 
velmi krátce zmiňuje starší 
čs.literatura. Známé jsou též z 
tehdejších severoamerických 
motocyklových reklam. 



 
Do roku 1968 byly 

na 
severoamerickém 

kontinentu čs. 
motocykly 
prodávány 

prostřednictvím 
distribučních firem 
Cycle Imports, Inc. 
pro západ USA, 
Javco Motorcycle 
Corp. pro východ 
USA a Jawa 
Motors Ltd. pro 
kanadský trh. V 
roce 1968 byla pro 
vlastní prodej v 
USA založena 
nová prodejní 
organizace - 
American JAWA 
Ltd. Tato 

organizace 
vypracovala a rozjela kvalitní reklamní kampaň, kdy se reklama a testy nabízených strojů objevovaly v 
renomovaných amerických motoristických časopisech. Nabídka společnosti American JAWA Ltd. byla 
specifická a pestrá a pomohla mezi Američany rozšířit povědomí o značce. Nehledě tedy na to, že množství 
strojů vyvezených z naší země do USA nebylo nijak závratné, má zde Jawa do dnešních dnů spoustu příznivců 
a fanoušků a k mému upřímnému překvapení mají tito fandové i své sdružení: "The North American Jawa/CZ 
Register". Např. skútry Čezeta si velkou oblibu získaly v Americe hlavně díky svému neobvyklému vzhledu. 
Skútry na trh v USA dodávala společnost Mercury Motors, Int. (Milwaukee, WI) zástupce českého podniku 
zahraničního obchodu Motokovu, který všechen vývoz českých motocyklů do světa zajišťoval. Skútr Čezeta 
175 byl také hrdinou oblíbené americké show o restaurování. 
Historii svých kousků se Martin snaží poctivě dohledávat. Oslovuje bývalé majitele, aby se dozvěděl, jaký měl 
který z nich život, kde a koho vozil. Na jedné jeho Jawě si prý vezla sedinku i proslulá argentinská Evita! Stroje, 
které má Martin ve sbírce jsou zatím naživo k vidění pouze v USA, v Chicagu a to jedenkrát ročně na akci 
pořádané jiným sběratelem, Čechem a starousedlíkem panem Ervinem Bittnerem. Zde se místní příznivci 
veteránů sejdou, zavzpomínají a poklábosí, třeba i nad nově získanými kousky. Akci jsem navštívila v minulém 
roce a bylo to příjemné. Je to povzbuzení pro sběratele, kteří své stroje naleští, provětrají a hlavně mohou 
zájemce přivzdělat odborným výkladem. 

Všechny shromážděné stroje 
se jednou, jak Martin doufá, 
vrátí tam, odkud pocházejí a 
budou vyprávět o svém 
zaoceánském dobrodružství 
Čechům a Slovákům, 
národu, který je přivedl před 
lety na svět a vyslal na trh do 
kapitalistických Spojených 
Států. Sen nebo spíš plán zní 
následovně: vystavit své 
exempláře doma, nejlépe v 
rodné vesnici (Nosislav – 
jižně od Brna) a na stará 
kolena se s přáteli a 
návštěvníky nechat opájet 
slavnou historií strojů a 
vínkem v přidružené vinárně. 
Občas protáhnout nějaký ze 
strojů v závodě 
veteránů….Idyla, ne? Co je 
hezčího než podělit se o své 
hobby s ostatními? 



Kdesi v průběhu cesty, 
myslím, že ve Wyomingu, 
jsem se dozvěděla, že 
„normálně“ Martin jezdí na 
Suzuki TL 1000 SY a teď si 
užívá i Bandita. Jinak má asi 
nejraději svoji GSX-R 750 X. 
Dřív se bavil jízdou na 
okruzích, ale dnes již většinu 
ušetřených prostředků a 
času věnuje svým 
veteránům. Jeho první 
motorkou byla JAWA 350, 
typ 639 (jak překvapivé). 
Nebyl to ovšem úplně první 
stroj, na kterém v životě 
seděl a ulice rodné vesnice 
brázdil, tím byl už ve 12 
letech rodinný moped JAWA 
Babetta a potom ještě 
Simson S51. Simsona získal 
darem od svého dědečka 
jako odměnu za to, že mu 

opravil jeho starší Jawu 05 Pionýr. Takže v motorkách se hrabe odjakživa a 
jako asi u mnohých z vás jeho první motokrůčky byly spojené právě s Jawou. 
 
Martin mě nakonec nevezl až na konečnou. S jeho vlastní starostlivostí mě 
vysadil na nejluxusnějším truck stopu (Little America), který byl k mání a zajistil 
předávku do jiného vozu. (Měla jsem příležitost lákavějšího programu – 
průzkum Idaha). Přesto, že mne čekaly příjemné chvíle, bylo mi líto opouštět 
útulnou kabinu a milého řidiče…Rozmluvu tedy dokončíme později, trapně, 
někde v obýváku nebo třeba v hospodě. A tak se stalo: 

 
Tvoje první motorka ve sbírce, kterou to všechno začalo? 

 
Sportovní moped JAWA Stadion, typ S23 
zakoupený v květnu 2005.  
Stadion S23 byl prvním motoveteránem v 
Martinově nyní již rozsáhlé sbírce. Na tohoto 
Stadiona Martin narazil v jedné internetové 
aukci. Zaujala jej jinakost tvarů, tak si o modelu 
něco vyhledal a zjistil, že objevil opravdu 
zajímavý kousek. Moped byl navíc ve výborném 
stavu (nevybledlé barvy, 60 mil na tachometru, 
žádná závada, uvnitř originální nářadí s 
pumpičkou) Prodávající stroj nalezl ve starém 
obytném voze, který koupil na náhradní díly. Za 
zachovalý stav tak stroj nejspíš vděčí právě 
dlouhodobějšímu odpočinku ve starém 
obytňáku. 

 
Časem se Martinovi podařilo sehnat ke Stadionu zdejší Katalog náhr. dílů spojený s Návodem k obsluze, jenž 
byl vydaný pro firmu SPIEGEL sídlící v Chicagu. A protože v průběhu dalších pěti let viděl na prodej další dva-
tři stejné Stadiony S23, a to výhradně v okolí Chicaga, má důvod se domnívat, že šlo o jedinou a jednorázovou 
malou sérii Stadionů S23 vyslaných právě a pouze do této metropole. Čeští sběratelé a majitelé Stadionu S23 
prý ke svým kouskům žádnou literaturu s případným návodem či katalogem neobjevili. Je tedy pravděpodobné, 
že Návod k obsluze s Katalogem náhradních dílů byl vytištěn pouze v angličtině pro danou zásilku do Chicaga. 
 
Málokdo ví, že sportovní verzi měla v roce 1982 i jednorychlostní Babetta (model Supreme) a po ní 
dvourychlostní Babetty (model 210 Sport). Šlo však výhradně o malosériové typy určené pro export American 
JAWA Ltd. Měsíčník Czechoslovak Motor Review přinesl také v únoru 1982 článek o novém sportovním typu, 
který se začal vyrábět na základě požadavku American JAWA Ltd. k obohacení severoamerického trhu. 



 
Nejstarší kusy ve sbírce? 
  

CZ 125 ccm, typ B a JAWA-FJ 250cc „Pérák“, oba stroje z roku 1947. 
CZ 125cc, typ B z roku 1947 byla distribuována v USA značkou Indian. Jedná se o extrémně zachovalý kousek 
s originálními 6 mílemi na tachometru a akumulátorem dosud nenalitým kyselinou. Takto starou a zároveň v 
podstatě úplně novou motorku se podařilo získat díky faktu, že daný model vyvezený do USA se nikdy 
nepodařilo ve své době doprodat. Uvedený kousek tedy dlouho odpočíval nepoužit a ve stavu v jakém byl kdysi 

vyexpedován z československé továrny.  
 
Uvedené fotografie CZ 125 cc typu B s článkem jsou z 
poválečného časopisu Indian, který značka dříve 
vydávala pro své fanoušky. Jedná se o časopisy, které 
jsou mezi americkými sběrateli velmi ceněné. Martin se k 
nim dostal poměrně nedávno a objevil v nich právě tyto 
články a reklamy na naše Čezety. Fotografie motorek, 
které u nás nikdy nebyly k vidění, dokazují jistou odlišnost 
sérií těchto Čezet pro USA.  
 
Tyto stroje, prodávané ve Státech pod označením Indian 
– CZ 125 (1946-a, 1947-b, 1948/9-t; a=bylo řazení na 
nádrži, t= teleskopická vidlice vepředu) měli tenkrát ve své 
třídě konkurenci pouze ve stroji od H-D 125 Hummer, 
který byl vyráběn na základě německé technické 

dokumentace (USA nákresy 
získaly po válce v rámci 
válečných reparací). Čezeta 
vypadala ve srovnání s 
Hummerem ale mnohem 
moderněji a prodávala se za 
nižší cenu. Mnozí z řad 
nejstarších amerických 
motocyklistů Martinovi v 
rozhovorech potvrdili, že 
jejich motocyklové počátky 
jsou spojeny právě s těmito 
levnými stopětadvacítkami ze 
Strakonic. 

 
Co se týče Jawy-FJ 250 ccm - Péráka - ten pochází z Kalifornie a byl upraven (větší zadní rozeta s „ostřejší“ 
zadní pneumatikou, zesílené stupačky atd.) pro tehdy populární terénní závody do vrchu „Hill-Climb“. Pro diváka 
hodně atraktivní disciplína, musím si zjistit, jestli se to ještě někde jezdí, protože když koukám na stará videa, 
je to sranda a docela ráda bych viděla něco takového naživo. 
 
Nejoblíbenější moto ve sbírce? 
  

JAWA 350cc Californian IV., typ 362 Oilmaster 
Tato verze pro USA vyrobená 9/1972 je o něco výkonnější (28 HP) a tudíž i hlučnější – otevřená. Bylo to možné 
díky tolerantnějším hlukovým limitům ve Spojených Státech. Projížďka s tímto výkonnějším provedením  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Californiana zprostředkuje každému milovníku domácí 
produkce nepopsatelný apetit této vzhledově velmi 
atraktivní, vysootáčkové a hlučné třistapadesátky, které 
se ještě alespoň vzdáleně podařilo přiblížit své konkurenci 
těsně před tím, než ji zcela a navždy ztratila v nedohlednu. 
 
Oblíbenou motorkou je taky CZ 250cc Enduro, typ 988.2. 
(vyrobený 6/1974). Stroj, který se stal pro mnoho 
milovníků a sběratelů motoveteránů fenoménem 
posledních let. Toto čezeťácké enduro je totiž opravdu 
vzhledově velmi atraktivní a navíc prý potěší i velmi 
svižnou a zábavnou jízdou. 
 
Jedním ze zajímavých strojů v Martinově sbírce je třeba 
také úprava Jawy – 250 Flat Tracker, jejíž popis, spolu s 
informacemi o dalších neméně zajímavých exemplářích, 
o které se Martin stará najdete spolu s fotografiemi ve 
druhé, doplňující části článku. Zároveň zde najdete i 
odpovědi na otázky jako: Kdy byly třistapadesátky do USA 
exportovány naposledy? nebo Které byly poslední 
konkurenceschopné čs. motocykly vyvezené do USA? 
 
Před nedávnem jsem psala o návštěvě nádherného 
motomuzea Barber Vintage Motorcycle Museum, které 
vybudoval továrník George Barber. Martin s panem 
továrníkem lásku k veteránům a sen o muzeu plně sdílí a do Barber muzea by si jistě již zasloužil minimálně 
permanentku, jestli ne-li vstup V.I.P. Byl tam mockrát. Sice plnění snu půjde možná Martinovi pomaleji a počet 
exponátů Barber muzea nepřekoná, páč se jako syn továrníka nenarodil a jako každý řidič, těžký chleba má. 
To ale neznamená, že svůj sen nedotáhne do konce. Ať Ti tedy Martine plán brzy do puntíku (a s třešničkou) 
vyjde a ať pro nás najdeš ještě nějaké zapadlé, dosud nenalezené kousky, třeba Jawu 350 typ 573/00, které 

známe jen z obrázku. 
A protože mi kamarád nedávno řekl, že by mi 
nějaký veterán slušel (ranilo mě to jen trochu), jsem 
velmi ráda, že jsem měla příležitost získat nějaké 
nové informace (ovšem samozřejmě vím stále prd) 
a hlavně i trochu nadšení pro staré zasloužilé 
stroje. Zápalu má Martin na rozdávání, takže tímto 
díky, že jsem se mohla ohřát. Zůstanu ovšem u 
obdivu, jezdit na tom nebudu, i když bych tedy 
určitě vypadala „cool“. Jinak jsem se s Martinem 
měla na cestě jako v bavlnce a pokud se Martin tak 
jako o mně stará i o své veterány (o čemž nemám 
nejmenších pochyb) velmi těm Jawám závidím. 
 
Držte se tedy svých koníčků a snů, protože: malý 
ten, kdo zná jen malý cíl. 



PS: Během psaní tohoto článku, si Martin stihl pořídit další kousek!: ESO 500 DT z roku 1966. Takže tímto 
sbírka prosím pěkně rozšířena na 61 exemplářů.  
 
Jawa 250 Flat Tracker 
 

reprezentuje v Martinově sbírce právě ty čs. stroje, 
které byly sestavovány, upravovány a užívány pro 
americké závody na dlouhé ploché dráze a hlavně v 
nich skvěle bodovaly. Realizátor tohoto stroje, který jej 
v Dallasu dával dokupy, si byl velmi dobře vědom 
výkonů motokrosových a endurových soutěžních Jaw 
vyráběných od roku 1958 v Praze-Libni. Motor této 
stavby nese typové označení 557 a pochází ze série 
140 kusů Jaw 250 Super Sport, typ 353/07 
vyvezených počátkem roku 1963 do USA. Jawy 250 
Super Sport, typ 353/07 byly nastavené na výkon 20 
koní při 6 000 otáčkách, ale měsíčník Czechoslovak 
Motor Review při jejich prezentaci v roce 1962 
současně deklaroval možnost přetáčení a využitelnosti 
otáček jejich motoru až ke hranici 9000 ot./min., s čímž byl stavitel jistě obeznámen a dle sportovních výfuků a 
sportovního sacího filtru tohoto potenciálu jistě také maximálně využil. Další popis tohoto exempláře 
nacházejícího se v Martinově sbírce najdete na stránkách motomagazinu.cz (viz odkazy pod článkem). 
 
JAWA 350 Super Sport , typ 573/01 
 

Pro mnohé nejspíš nevzhledná Jawa s divným “čumákem”…pro znalejší určitě nějaká Američanem neodborně 
renovovaná (přestříkaný chrom na nádrži) jednoválcová Jawa 250 Sport, typ 590/01 se ukázala býti 
“zakamuflovanou” Jawou 350 Super Sport, typ 573/01 s velmi nízkým výrobním číslem motoru (zapadá tak do 
modelové řady známějších verzí sportek pro USA 590/01 a 361/01). Martin tak, k jeho nevídanému překvapení, 
ve stroji objevil pro něj dosud neznámou jednoválcovou, dvousvíčkovou a podčtvercovou třistapadesátku. Dle 
Martinova mínění se zřejmě jedná o nejvýkonnější (v poměru váha/výkon) a nejrychlejší “sériovou” (dá-li se 
mluvit o sérii - byla nejspíše extrémně malá) sportovně-cestovní dvoumístnou 350-ku původní jawácké 
koncepce s odhadovaným výkonem až 28 HP. (Originální tovární specifikaci se k 573/01 doposud nepodařilo 
nalézt). Tuto 350 ccm Super Sportku se pro její unikátnost chystá Martin renovovat přednostně a fajnšmekrům 
slibuje velmi citlivé a opatrné uvedení mašiny do maximálně původního stavu. 
 
JAWA 350 ccm Touring Sports, typ 634-6-14 
 
je odpovědí na otázku: Kdy byly třistapadesátky do USA 
exportovány naposledy? Tato série černých jaw 350cc se 
zlatým linkováním a pochromovanými blatníky byla totiž 
tou poslední 350kou vyvezenou v roce 1977. Čísla v 
označení znamenají 
634 - typ, 6 - oddělené 
mazání, 14 - odchylka 
pro USA 
(elektroinstalace 
LUCAS pro plnění 
norem SAE,DOT). 
Postřeh pro veteránisty: 
Martin si všiml, že u 
těchto vyvezených kusů 
je často popraskané (či 



zcela rozsypané) těleso 
vzduchového filtru, z čehož se dá 
usuzovat, že konkrétní sání pro tuto 
sérii bylo pravděpodobně provedeno 
jinak – volněji (a nedokonale 
prověřeno), protože takovýto 
problém se u typů určených pro trh 
ČSSR nevyskytuje. Velmi si cení 
také faktu, že se k motocyklu 
dochoval i originál dokladu z 
výstupní kontroly podepsané jistým 
Oldřichem Kábou seniorem. Martin 
si totiž pamatuje dobu, kdy toto 
jméno slyšel poprvé. Bylo to 
počátkem 80. let na závodech 
silničních motocyklů ve Znojmě, kdy 
zde tragicky zahynul Oldřich Kába 
jr., tovární jezdec Jawy. 

 
Jawa 05A 
Pro velmi zachovalou exportní Jawu 05A z Povážských strojíren si Martin jel do Seattlu ve státě Washington, 
kde mají pro veteránská vozidla krásné SPZetky s pozadím jejich úžasných hor. 

Tenhle Pionýr pro USA byl přizpůsoben klientele, pro kterou byl určen a to tak, aby pohodlně (větrný plexištítek) 
sloužil tělnatějším Američanům (možná i proto zvýšený výkon a zesílený stojan:-) třeba při jejich dovolených na 
přímořských riviérách (atraktivní dvoubarevnost – slonová kost/krásná šípkově červená s vysokým leskem). 
Mimo to má tento model také brzdové světlo a např. i odměrku na olej do benzínu. 
 
Jawa 05A je z roku 1966, přičemž tento rok patří vůbec k nejzajímavějším poválečným ročníkům nejen 
automobilové historie. Konstruktéři měli tehdy naposledy volné ruce a mohli tak zúročit předešlé zkušenosti. 
Projevilo se to v maximální možné kreativitě koncepcí motorů a karosérií, jimž dosud nebránily emisní limity a 
další bezpečnostní omezení. Rovněž pokrytecké státní restrikce zatím producentům tabáku a alkoholu 
neurčovaly, zda-li mohou či nemohou sponzorovat motosport. 
Na druhé straně železné opony, u nás, v bývalém ČSSR v té době dochází k uvolnění režimu. Lidé mohou 
svobodněji cestovat mimo republiku a to i západním směrem, začíná se poprvé volit miss Československa a v 
ČZM Strakonice se kupodivu daří vyvíjet a produkovat tehdy nejlepší motokrosové motocykly na světě – slavné 
dvouvýfukové jednoválce „twinpipe“. Díky těmto okolnostem se i českoslovenští výrobci začínají namísto 
doposud omezené orientace k východnímu bloku, pozvolna obracet k trhu celosvětovému a snaží se dohnat 
vývoj, od kterého byli únorem 1948 odříznuti. 
  
Naši dva nejvýznamnější motocykloví výrobci Jawa a CZ vytvářejí v sezóně 1966 nejpestřejší nabídku nových 
modelů pro severoamerický trh prezentovanou v atraktivní barevné brožuře jíž vévodí nová JAWA 350 s pro-
západním označením CALIFORNIAN. Úspěšnost nabízených nových motocyklů je tématem k vydání 
samostatného článku. Ovšem Martina těší fakt, že se mu většinu čs.motocyklů z tohoto - jak sám ročník 
označuje - nejpůvabnějšího poválečného ročníku povedlo ve Státech ještě sehnat. 
 
 



JAWA 90 Cross a Trail 
 
Tak krásné a zachovalé US verze terénních Jaw 90 Cross a Trail jsou opravdovou sběratelskou raritou. V 
Čechách na Slovensku se jich zachovalo jistě jen minimum a většinou jde o renovované a přestříkané kusy. 
Typové označení Cross nese starší „zakulacená“ verze z první generace, tj. z roku 1968.  

 

Jako Trail byly označeny poslední, hranatější verze z počátku roku 1972. Zajímavý je u těchto modelů určených 
pro vývoz do USA přední chromovaný blatník uchycený proklatě vysoko. Terénní verze pro ČSSR, ale také 
verze pro západní Evropu musely mít přední blatník z důvodu zbytečně byrokratické legislativy umístěný nízko 
nad pneumatikou tak jako tomu bylo u silniční verze Roadster. 
 
Do vývoje a rozjezdu výroby Jaw 90 byly vkládány veliké naděje i prostředky. Připravena byla i výroba 50 ccm 
verze a elektronického zapalování Tranzimo. Na tomto projektu se ale bohužel již podepsala tehdejší doba 
plánovaného hospodářství a 90-tky skončily debaklem. Motocykly byly velmi poruchové, jejich výrobu se 
nepodařilo ani rozšířit, natož zavést výrobu 50 ccm verze. Plánovaným a neúměrně dlouho vyvíjeným 
bezkontaktním zapalováním nebyly nakonec osazeny ani poslední exportní stroje vyrobené v roce 1972. A 
protože návody k jejich obsluze již byly vytištěny s popisem bezúdržbového elektronického zapalování 
Tranzimo, musel být do jejich středu připnut dodatek s informací, že motocykl i nadále obsahuje kontaktní 
zapalování a návod doplněn o způsob jeho seřízení. 
 
 
CZ 125cc MX, typ 519. 
 
Stroje této série v modro-bílém anebo červeno-modro-bílém provedení byly poslední konkurenceschopné čs. 
motocykly vyvezené do USA, a to v roce 1992. Ačkoliv šlo o motocykl oficiálně představený již v sezóně 1989, 
v nabídce společnosti American JAWA Ltd. se objevil až v roce 1991. Je tedy patrné, že dodávka tohoto typu  



 
byla oznámena již dlouho dopředu. Všechny doposud v USA 
nalezené 519ky mají na štítcích uveden rok výroby 1992 a proto 
není divu, že se v časopise CYCLE WORLD objevil její test až 
v březnu 1993. Test sice nevyšel nejhůře, ovšem při srovnání s 
konkurencí, zejména pak s Yamahou YZF 125cc byl již výkon 
motoru hodnocen jako mdlejší. Reklama v časopise pak uvádí 
i cenu, za kterou byl typ 519 nabízen: 2 295 USD (kurz koruny vůči dolaru se v té době pohyboval okolo 29 
USD).  
 
CZ 125cc MX, typ 519, kterou má Martin ve sbírce je osazena východo-německými ráfky Grunert, 
michiganským karburátorem Lectron a kalifornským sedlem CEET. Lze soudit, že těmito komponenty byla série 
osazena již z výroby a samolepky byly pouze přiloženy, a to na základě fotografií z nalezené inzerce na jinou 
519-tku, kterou majitel nabízel ještě zabalenou v původní bedně z ČZM Strakonice. Zajímavé je také to, že 
např. dodávané náhradní díly pro tuto Čezetu obsahovaly také sadu dílů ve speciálním luxusním balení. 
Otevřete pouzdro a místo diamantového náhrdelníku se na sametu skví naleštěný řetěz. Tak si to představuji 
já. 

 
 
Detailnější popisy některých exemplářů Martinovy sbírky a další informace najdete na: 

 http://motomagazin.cz/index.php?action=stadion&menu=16&pos=stadions23 

 http://www.motomagazin.cz/index.php?action=magazin&menu=5&pos=flattracker 

 http://motomagazin.cz/index.php?action=cz125t&menu=14&pos=cz125b1947 

 http://www.motorkari.cz/clanky/aktualne-v-tisku/motoxpress/motoxpress-zima-2006-2007-3953.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=kFMAvD4rtRc&list=FLlEWoNpPN_p7UPAvvIKypJw&index=25 

 http://1966myfavoriteyear.blogspot.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=zuB5DULvw7Y 
 
 

 


