ÚVOD
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru,
prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník.
Je polovina roku a my máme za sebou již skoro polovinu našich plánovaných akcí, čas prostě nezastavíme.
Sice nás stále ještě čeká

_50. celovíkendový sraz ČSSČ „Nové Hrady“_, ale
_III. expedici – Drážďany a II. mezinárodní sraz Druzet_
jsme již absolvovali, stejně tak jako sraz „České
středohoří“ a další menší akce. Myslím, že
počasí nám vloni na jaře přálo o trochu víc, ale
déšť, který je doprovázen chladnějším počasím,
zase asi vítají zemědělci a určitě i vodohospodáři,
takže jim to přejme. A třeba se budeme letos dívat
při našich cestách na plné přehrady a nebudou na
nás z jejich hladin vykukovat smutné pozůstatky
zatopených vesnic.
O tom, co jsme již absolvovali, se dočtete
v reportážích. Podívejme se tedy, co vás ještě
v tomto čísle čeká. Jsou to zase různé
zajímavosti, včetně informací o Čezetě 506 a
dalších elektromotocyklech, které prodává firma
Alza. Pozvu vás do jednoho nového zajímavého
muzea, které se jmenuje „CABRIO GALLERY “ a
podíváme se na opačnou stranu motocyklového
spektra od našich skútříků (šestiválcové
motocykly a jeden ještě víceválcový). Pak se
zamyslíme nad legislativou přívěsných vozíků za
bicykly a mopedy, připomeneme si rikšu –
stíhačku a seznámím vás s jedním nepovedeným
projektem zajímavého vozítka Tritan A2 pro
rozvoz pizzy, připomeneme si také příjezd
ruských motorkářů „Noční vlci “.
Ovšem i smutné zprávy tu dneska najdete, 20. 5.
2019 nás navždy opustili dva význační závodníci.
V kapitole o akcích ČSSČ si přpomeneme termíny
oslav výročí vzniku firem Jawa a ČZ a abyste se
měli o čem bavit večer na srazu u piva, tak se
můžete podívat na letošní hodnocení tohoto
moku, kdo ho vaří nejlépe .
V příloze pak najdete krásné fotky starých
„benzinek“, ty nejhezčí z nich navrhoval architekt
Gočár, pak se ještě jednou vrátíme k pivu a
dočtete se, komu patří bývalé „české“ pivovary,
kam se pivo vyváží a taky to, že se mění názvy
piva u nás. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci
letošního mezinárodního skútrsrazu vytvořili nový
český rekord v počtu skútrů a Druzet na jednom
místě, tak se podívejte na dosud platné české
rekordy z oblasti motocyklů. No a úplně nakonec
jen taková zajímavost o naší bývalé české
korunové minci. Zatím ještě „koruna“ pořád platí,
ještě nám ji za euro nevyměnili, i když ta stará

hezká mince už patří minulosti. Ale až budete
někde hrát Forbes se starými korunami (třeba u
Honzy doma ), tak si vzpomeňte, jakou slečnou
házíte .
Doufám, že si v tomto čísle, které je za dobu své
historie nejrozsáhlejší (a za stejnou cenu!!!!), si
každý
z vás
najde
něco
zajímavého.

OB SA H
Úvod
Co jsme dělali
Chomutov - veteránská jízda
Expedice Drážďany
Sraz "České středohoří"
Mezinárodní skůtrstaz "Zvůle"
Čezeta 501 a 506
Zajímavosti
Plán akcí 2019 (a 2020)
Po uzávěrce
Závěr
Přílohy
Nejkrásnější benzinky
Co nevíte o pivu
Přehled českých motorekordů
Dívka s lípou (1 Kčs)

2

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

2
3
3
6
19
26
36
43
61
69
75
76
76
80
84
91

CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (I JINÉ)
25. jízda veteránů v Chomutově 27. 4. 2019 (*****)
Jízda veteránů v Chomutově byla,
jak vidíte i v nadpisu, letos jubilekní
dvacátápátá, což by si určitě
zasloužilo nějakou oslavu, ale
nepředbíhejme. Letos byly trochu problémy
s přihlašováním, protože formuláře zaslané
pořadatelem nešly někomu v počítači otevřít, a tak

se někteří vůbec nepřihlásili. Je to škoda, ale asi
chyba není tak zásadní, protože přihlášky se
pořadatelům jen hrnuly a za pár dní bylo startovní
pole plné. Pak bohužel došlo k tomu, že nejisté
počasí mnoho startujících odradilo, ale …….tu
dobu, kdy naši předkové chtěli poručit dešti i větru,
jsme nějak propásli .

Sešli jsme se u nás na chalupě jako obvykle, letos
poprvé i kolega Vlastík, který dohání ty roky, kdy
s námi nejezdil, a myslím, že se mu to docela daří.
Na benzince před Chomutovem na nás tradičně
čekal kolaga Míra, tentokrát se k němu přidal i

Honza s Velorexem. Pak už jsme společně všichni
dojeli na start a zaregistrovali se. Tedy kromě
Fandy, který přijel a nebyl přihlášený, tak tam
s námi strávil dopoledne a po startu odjel domů.

Na startu ještě Vlastík trochu ladil spojku, ale
povedlo se a spojka vydržela nástrahy soutěže i
cestu domů. Dopoledne jsme si dali tradiční
klobásku a na start jsme vyrazili s odhodláním

nedopadnout tak jako před 2 lety, kdy na nás
všichni čekali. Letos už stanovil pořadatel kvůli
nám i nejpozdější termín pro návrat do cíle. Aspoň
jsme zapříčinili vylepšení propozic soutěže .
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Soutěžní místa jsme ale projeli velice rychle a
vzhledem k našemu času startu jsme měli velikou
kliku, že jsme se vyhnuli dešti, ten byl místní, ale
velice intenzivní, a tak jsme buď přijeli na místa,
kdy byly obrovské louže po čerstvém dešti, nebo
déšť přišel až po našem odjezdu.

Soutěž probíhala klasickým způsobem a my jsme
plnili úkoly podle svých nejlepších schopností a
vědomostí, jen takové zákeřné úkoly jako zastavit
předním kolem 80 cm od chodníku se ukázaly jak
neuvěřitelně složité.
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Po dojezdu do cíle jsme se věnovali doplňování
spotřebovaných kalorií v místní restauraci a čekali
jsme na vyhlášení výsledků. Když byly výsledky
vyvěšeny, dcera mě oznámila, že jsem se umístil
jako jediný z naší party na stupních vítězů, a to na

2. místě, a tak kromě upomínkových dárků jako
dětský účastník, který si odnesla Žanda Wildová, a
jako žena řidička, který obdržela moje dcera, jsem
si zase po dlouhých 5 letech odnesl já pohár za 2.
místo a k tomu velice hezkou gola sadu nářadí.

Sice moderátor Zdeněk Prchal, když mě zval na
pódium, pronesl něco ve smyslu, že tohle tedy
nečekal , ale já mu to nemám za zlé.
Upozorňoval jsem ho na to, že vloni jsme účast
vzdali, abychom se o to lépe připravili na letošní
25. ročník, ale on asi moji poznámku nebral vážně.
Při jubilejním 20. ročníku, jsem se umístil na 3.
místě, letos při 25. ročníku na 2. místě ……..

Zdeňku, rezervuj mi, prosím, zlatý pohár na 30.
ročník !!!! 
A hodnocení? Letos si určitě celá naše parta
zaslouží plný počet hvězdiček, stejně tak jako
pořadatelé a konec konců i počasí, které pozlobilo
deštěm jen tam, kde jsme zrovna nebyli. Jo, a ta
velká hvězdička uprostřed, ta je stříbrná za můj
stříbrný pohár 
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48. skútr a motosraz 17. – 19.5. 2019 (*****)

EXPEDICE DRÁŽĎANY


Po
našich
dvou
krásných
zahraničních expedicích……jedné
vysokohorské na Grossglockner a
druhé dálkové na Balaton, jsme se
tentokrát rozhodli pro Expedici „poznávací“, která
byla v nížině a poměrně blízko k našim domovům,
ale určitě v oblasti poznání kulturních památek a

zajímavostí Drážďan a blízkého okolí byla s těmi
předcházejícími minimálně srovnatelná (jenom
nevím, co nového vymyslíme pro další zahraniční
expedici ). A jen drobnou poznámku k nadpisu –
ty vlnky vloni značily Balaton, letos značí Labe
(Elbe), kolem kterého jsme se celou dobu motali a
mockrát ho přejížděli (ještě že existují mosty ).

Vyjížděli jsme v pátek po ránu. Jedna parta se
sešla v Roudnici, druhá u nás na chalupě, a pak
všichni dohromady jsme se spojili v Bílině na
benzince.
Pak naše kolona 9 skútrů, 2 motorek a
doprovodného auta odjela směr Cínovec, kde
jsme měli v plánu se naobědvat a před hranicemi
natankovat. Všechno jsme to zvládli, jen s dvěma
drobnými zádrhely….. Liborovi (asi proto, že je
nekuřák) se roztavila fajfka, protože si zřejmě
řekla, že nekuřák fajfku nepotřebuje ….. a

pak jsme trochu dlouho čekali na jídlo, takže se
náš odjezd protáhl, ale nic se nestalo, náš páteční
plán nebyl časově nijak zásadně narušen.
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Drážďany v pátek odpoledne vypadají asi jako
každé jiné německé nebo české velké město v tuto
dobu. Trochu jsme se zamotali, ale to bylo
způsobeno výkopovými pracemi a zřejmě ne úplně
zaktualizovanou navigací, ale nakonec jsme
penzion našli, a po přivítání s majiteli Geroltovými
jsme se šli ubytovat s tím, že asi za půl hodinky
vyjíždíme. Ještě jsme ale stihli vypít „welcome
drink“ v podobě kávy a tradiční německé štoly od
paní domácí.
Pan Gerolt vyjel v čele naší kolony se svoji

Čezetou a prvním naším cílem (na přání Kamila)
byla megaprodejna Louis. Nevím přesně, co si tam
kdo koupil, ale asi největší nákup udělal Karel při
nákupu Harleye-Davidsona se sajdkárou ….. ale
myslím, že to nebylo 1:1, ale trochu menší .
Pak naše cesta pokračovala do Pirny, kde jsme
zaparkovali na parkovišti za železniční tratí kousek
od Labe, a vydali se do města na prohlídku. Vzdal
jsem to, nějak mi nesloužilo koleno, a tak jsem
raději volil odpočinek ….při prohlížení katalogu
Louise mi to docela uteklo.

Pak jsme ještě vyjeli nahoru k zámku a prohlédli si
město z vyhlídky. Náš průvodce nám vykládal
zajímavé informace o všech místech, kam jsme
dorazili. Nejsem žádným vyznavačem historie
….pro mě historie začíná 1.5.1956 představením
skútru Čezeta , ale musím přiznat, že když máte

zasvědceného a zapáleného průvodce, který má
správné informace a umí je podat, tak každá
taková prohlídka města má své kouzlo a vtáhne
vás to do děje, i když byste nechtěli……ale my
jsme chtěli a zcela dobrovolně. Bylo to zajímavé
vyprávění.
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Nebylo by asi smysluplné, abych tady vymýšlel a
hledal, kde jsme vlastně všude byli. Nebavilo by
vás to, když jste tam nebyli. Pokud se budete
zajímat o historii a zajímavosti těchto míst, která
jsme prošli, můžete tam zajet a nebo si najít na
netu veškeré informace. My jsme si ještě na
zámku udělali společnou fotku, abychom měli
památku.
Pak jsme se vrátili zpátky do penzionu, večeři jsme
si přivezli s sebou z Česka, takže jsme pak zasedli

a věnovali se povídání a popíjení.
Penzion Gerolt se dále jmenuje Oldtimer
Appartement, a tak jsme pak večer navštívili i
garáž pana majitele a prohlédli si jeho vozidla, se
kterými nabízí i služby v podobě odvozu
svatebčanů apod. Samozřejmě bylo stále o čem
povídat. Pak jsme se vrátili ke stolu a díky tomu,
že se počasí po chladném týdnu umoudřilo, jsme
vydrželi venku až přes půlnoc.

Ráno se nám nijak moc nechtělo vstávat
….myslím, že většině z nás . Ale snídaně u
sousedů v restauraci byla nachystaná na osmou
hodinu, tak se nedalo nic dělat. Snídaně v podobě

švédského stolu byla velice bohatá a chutná, ale
velký zájem byl kupodivu i o chlazený džus a
horkou kávu . Na 9:00 byl zase naplánován
odjezd.
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V sobotu byla naším prvním cílem prohlídka mostu
zvaného „Modrý zázrak“ v Drážďanech. Je to starý
kovový most s unikátní konstrukcí, která je

vyjímečná svými vyvažovacími komorami a který
přežil i II. světovou válku. Most jsme si řádně
prohlédli a udělali fotky na nábřeží.

Dále jsme pokračovali přímo do centra Drážďan,
kde jsme zaparkovali před budouvou Semperovy
opery, kterou navštíví za rok až 300 000
návštěvníků a která je jednou z nejvýznačnější
architektonických dominant
Drážďan. Protože jsme
parkovali na místě se
zákazem stání, tak jsme
tam dlouho nebyli a radši
jsme
dobrovolně
pokarčovali v cestě, než
budeme vykázáni.
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Pak jsme pokračovali do Míšně, kde jsme opět
zaparkovali na takové „náplavce“, kde se do Labe
vlévá říčka Triebisch.
Pak už jsme vyrazili pěšky na prohlídku města. Na
náměstí se konaly velké trhy, ale my jsme je jen
procházely a stoupaly jsme stále výš a výš
k zámku, kde nám zase náš průvodce řekl mnoho
zajímavých informací, a my jsme se mohli z teras
kochat pohledem jak na staré město, tak z druhé
strany na řeku Labe, ale to vám určitě obrázky
napoví víc.

Cestou dolů jsme se zastavili u domu, na kterém
jsou znázorněny povodně v různých letech. To
samozřejmě je i v Drážďanech a v Pirně a jen pro
zajímavost,
normální
hladina
Labe
je
v Drážďanech asi 1,40 m, při povodních v roce
2002 byla 9 m . Ovšem jak vidíte na obrázku,
nebyla to zdaleka největší povodeň.
Když jsme se vrátili na tržiště, většina naší výpravy
zavítala ke stánkům s občerstvení, někteří pak i se
zmrzlinou ….a to vše jsme následně na parkišti
zapili nealkopivem z vlastních zásob .

Wikipedia:

míšeňským porcelánem, který se zde začal vyrábět v
manufaktuře roku 1710 jako první porcelán v Evropě.
Míšeň má přibližně 28 tisíc obyvatel, spadá do
metropolitní oblasti Drážďan, v níž žije na 750 000
obyvatel a jež je hospodářsky nejsilnějším regionem na
území východního Německa.

Míšeň (německy Meißen [majsn], hornolužicky Mišno)
je velké okresní město v německé spolkové zemi Sasko,
rozkládající se na Labi, 25 km severozápadně od
centra Drážďan.
Je
správním
centrem
stejnojmenného zemského okresu. Město je proslulé
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ale nejsem asi ten správný konzument „Máyovek“
a tá léta, když jsem si kupoval v papírnictví
barevné pohledy Vinetoua a Nšoči, jsou už dávno
pryč. Nicméně, někteří byli spokojeni, Zdeněk si
tam narýžoval „zlato“ a ještě se nechal vyfotit jako
filmový hrdina .

Naše cesta pak pokračovala přes most do
městečka Radebuel, kde jsme si nejdřív prohlédli
hezkou parní úzkokolejnou mašinku, která nám
křižovala cestu, a pak jsme navštívili muzeum
Karla Maye. Přiznávám bez mučení, že za cenu 8
€, což bylo se slevou pro výpravu, jsem čekal víc,
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Z muzea jsme už jeli zpátky do penzionu. Jednak
jsme už byli dost uprohlíženi a ucestovaní a jednak
jsme měli objednaný stůl na večeři ve vedlejší

restauraci. Takže jsme zaparkovali, doplnili trochu
deficit pitného režimu a společně vyrazili na večeři
„za plot“.
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V Německu je ta výhoda, že jejich starva je nám
celkem blízká a není třeba se obávat toho, že
pokud se stravujete v normální německé
restauraci (a tato ještě navíc byla úmyslně
ponechána v takovém „lidově demokratickém“
stylu NDR) nehrozí nebezpečí, že byste dostali na
talíř nějaké žížaly nebo živou chobotnici. Takže,
myslím, byli všichni spokojeni, jen Kamil si dal

nějakou omeletu a tvrdě se k tomu dožadoval
pečiva ….pak zjistil, že pod omeletou je ukrytá
halda brambor, kterou jaksi v jídelním lístku
přehlédl .
Pak jsme se opět přesunuli k našemu venkovnímu
posezení, kde jsme pokračovali v diskusích a
popíjení, i když den předtím nám to šlo o trochu
líp, ale do půlnoci jsme zase vydrželi.

Nedělní ráno bylo z pohledu vstávání a naší
tělesné i duševní kondice trochu lepší, smutnější
bylo proto, že to byl den našeho odjezdu. Neděle
opět začala snídaní ve vedlejší restauraci
v podobě bohatého švédského stolu, ale už od
večera jsme byli dohodnuti na dopoledním
programu. Náš hostitel objevil, že v Dopravním
muzeu v Drážďanech je den otevřených dveří, a
navrhl, že bychom tam mohli jet tramvají, což bylo
jednohlasně přijato …..jednak jsme měli už dost
toho popojíždění od křižovatky ke křižovatce,
jednak by byl problém, kde tam zaparkovat,
abychom byli co nejblíž centru, a jednak skoro
všichni lovili v paměti, kde a kdy jeli naposled
tramvají nebo „šalinou“ .
Vyrazili jsme pěšky na zastávku tramvaje, která

přijela přesně, na přestup jsme měli asi minutu a
taky to klaplo, v Drážďanech prý jezdí tramvaje na
čas a přesně. A jde to . Cestou jsme si opět
vyslechli mnoho zajímavých informací, třeba kam
až dosahovala voda při povodních, mě jako
bývalého škodováka osobně zaujala „skleněná
továrna“ VW, která je uprostěřed města. Vyráběly
se tam původně Phaetony (v letech 2001-2015),
což byl takový nešťatsný krok VW a velikášské a
hlavně nehospodárné gesto šéfů ve snaze se
vyrovnat silné německé trojce MB, BMW, Audi
….stálo to moc peněz a výsledek??? Ztráta cca
700 000 Kč na každém vyrobeném voze . Nyní
se tam yvrábějí e-Golfy. Díly na montáž jsou
dováženy (nebo aspoň byly na Phaetony)
nákladními tramvajemi .

Wikipedia:
Drážďany (německy Dresden [dresdn], lužickosrbsky
Drježdźany)
jsou
zemské
hlavní
město
(Landeshauptstadt) Svobodného státu Sasko (Freistaat
Sachsen). Nalézá se zde sídlo zemské vlády

(Landesregierung), zemského sněmu (Landtag), jakož i
další zemské úřady. Město má přibližně 551 tisíc
obyvatel a disponuje postavením městského okresu
(Kreisfreie Stadt). Drážďany tvoří jádro stejnojmenné
metropolitní oblasti.
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viděli a navštívili, ale jednu zmíním. Je to kostel
„Frauenkirche“ tedy zasvědcený Panně Marii. Teď
udělám malinkou vsuvku:

Dorazili jsme do centra Drážďan a začali prohlídky
tentokrát z druhé strany centra než v sobotu.
Jak jsem už psal, nechci se rozepisovat o všech
kulturních památkách a zajímavostech, které jsme

Studoval jsem na Gymnásiu v Lounech, kde jsme měli na výtvarnou výchovu prof. Mirvalda. Už bohužel nežije,
ale jeho obrazy ano a už se s nimi můžete setkat i na aukcích. A tento pan profesor si jezdil nakupovat malířské
potřeby do NDR, a protože to bylo do Drážďan nejblíž, tak jsme tam jako škola často jezdili na exkurze do
obrazárny Zwinger a taky do Muzea hygieny, kde je v centru muzea (jak pan profesor říkával) statná řtyřicátnice
z plexiskla, a vy si můžete tlačítkem rozsvítit v jejím těle jednotlivé orgány. Díky těmto návštěvám, jsem celkem
dobře znal centrum Drážďan, kde na velkém prostranství byla zachovaná zřícenina kostela v původní podobě,
jako memento náletu spojeneckých bombardérů v květnu 1945. Když jsem pak po mnoha letech a po spojení
Německa do Drážďan přijel, nemohl jsem se nějak zorientovat. A teprve nyní jsem to pochopil, jak to všechno
vlastně bylo.

Kostel se začal v roce 1994 rekonstruovat takovým
způsobem, že podle starých fotek, nákresů a
počítačových animací se určovalo, kam které
kameny pískovce z té haldy patřily, ty se vrátily na
místo, a vše ostatní bylo vybudováno znovu.
Z hlediska technického je to až neuvěřitelné, co
vše lidé dokáží udělat. Kostel byl znovu vysvěcen
v roce 2005 a kolem něj byly dostavěny ulice,
takže už není na pláni, ale v centru města, na
náměstí, obklopen dalšími stavbami. Podívejte se
na následijící obrázky, na původní stav z 80. let
minulého století (jak jsem kostel znal) a na
současný stav. Určitě byste nehádali, že se jedná

o jednu a tu samou stavbu. Pro toto porovnání
jsem použil fotky z internetu. Všimněte si té tmavé
části kostela nad dveřmi. To je právě ta nejvyšší
část, která zůstala zachovaná a na fotkách z 80.
let trčí z rozvalin. Samozřejmě, že v 80. letech se
už nepásla kolem kostela v centru Drážďan žádná
zvířata, ale na té fotce je nejlépe vidět, v jakém
stavu zřícenina byla.
Možná jste si mysleli, že trochu zveličuju návštěvu
pamamátek v Drážďanech a okolí, ale já osobně
jsem třeba jen touto jednou stavbou naprosto
uchvácen, protože bych nikdy nevěřil, že něco
podobného lze udělat.

Dále jsme si prohlédli aspoň ze zastřešeného nádvoří zámek a
udělali si malý okruh přes vyhlídkové terasy nad řekou (kde jsme
si zase udělali pár společných fotek) zpátky k Dopravnímu
muzeu, abychom se podívali, čím se v Německu jezdilo, plavalo
a létalo.
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Dopravní muzeum je hezké a odpovídá
prostorovým možnostem. Najdete tam od od
všeho kousek, nás samozřejmě potěšily české
výrobky, a samozřejmě nejvíc modrobílá Čezeta.
Ale kromě ní tam najdete i jednoválec
Laurin&Klement, Čechii, Jawu 350, z aut pak
Octavii. Samozřejmě že tam byly zastoupeny také
hodně výrobky bývalé NDR.
Jak jsme pochopili z vyprávění našeho průvodce,
tak nová vlna kapitalistů a „západní“ kultury, která
vtrhla do NDR po sjednocení Německa a která
zdecimovala tamní průmysl, stejně jako se to stalo

u nás, se snažila naprosto vymazat i jakékoliv
kulturní dědictví ze čtyřicetileté existence NDR. Ale
ono to není tak jednoduché přesvědčit miliony lidí,
že těch 40 let vlastně „nežili“, ale jen živořili jako
nekulturní smečka a že teprve teď je to všechno
správné.
To se třeba ukázalo na snaze zničit velikou
mozaiku na jednom domě v centru, která měla být
odstraněna, protože znázorňuje život v bývalém
režimu NDR, ale lidé se postavili proti a mozaika
byla zachována (viz str. 14). Já myslím, že u nás
je situace v mnoha případech hodně podobná.

Wikipedia:
Muzeum dopravy (Dresdener Verkehrsmuseum) je
technicky orientované muzeum v Drážďanech. Muzeum
je umístěno do budovy bývalé kočárovny. Návštěvníci si
mohou prohlédnout 5 stálých expozic (silniční,

železniční, lodní, letecká doprava a modelová
železnice). Nachází se v centru Drážďan na
Auguststraße. Do muzea se vchází z náměstí Jüdenhof.
Muzeum bylo založeno roku 1952 při vysoké škole
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dopravní jako jedno z prvních muzeí v NDR. Roku 1954
byla
započata
rekonstrukce
budovy
muzea
(Johanneum). První expozice byla otevřena roku 1956 k
750. výročí Drážďan. Expozice nesla název 120 Jahre
sächsiche Verkehrsgeschichte (120 let saské dopravní

historie). Od roku 1958 v muzeu vedle výstav existují
stálé expozice. Při založení svobodného státu Sasko
roku 1990 dostalo muzeum status zemského muzea. Od
roku 2006 je v majetku města Drážďany.

Po prohlídce muzea jsme se vypravili opět tramvají
zpátky, a pak už nezbývalo nic jiného, než si sbalit
své „saky paky“, rozloučit se a vyrazit na zpáteční
cestu. Tentokrát jsme zvolili trasu kolem Labe přes
Hřensko. Ještě před hranicemi jsme dotankovali
aspoň trochu, abychom dojeli k nějaké české
benzince, ale udělali jsme moc dobře, protože
benzinka v Hřensku byla jako hrozen obalená
německými auty . Také jsme se dohodli, že se

rozdělíme a naše trasy k domovu si co nejvíc
zkrátíme. Někteří také projevili zájem o oběd, a tak
poslední slovo bylo: …..ještě hodinu pojedeme,
pak někde u hospody zastavíme. Jenže za chvíli
jsme byli v Děčíně, kde se už „Východočeši“
odpojovali od naší trasy, a tak se naše kolona
roztrhala dřív, než jsme čekali. Všichni ale domů
trefili a dobře dojeli, takže „konec dobrý, všechno
dobré“.
17

Je za námi další krásný
celovíkendový zahraniční sraz,
kterým jsme si zvykli říkat
„Expedice“. Určitě to byla
povedená akce a doufáme, že
se s našimi hostiteli setkáme na
nějaké další akci zase u nás
doma v Česku.
Jako vzpomínka na sraz nám
(kromě ostatních vzpomínek)

zůstala krásná samolepka a
vlaječka z muzea Karla Maye
podepsaná všemi účastníky.
Myslím, že těch pět hvězdiček je
naprostá samozřejmost a není
třeba je nějak „okecávat“  a jen
zůstává otevřena jedna otázka:
„Kam bude další zahraniční

EXPEDICE???

P.S. Byla to pohodička, takhle si posedět uprostřed půlmilionového města . Horší je to s idylkou „divokého
západu“, to by Karel May koukal, jak to teď vyšlapuje na amerických prériích!!! Kontrola technického stavu
vozidel a dokladů je na denním pořádku .
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49. skútr a motosraz „České středohoří“
Peruc 31.5. – 2.6. 2019 (*****)
Tento sraz vznikl tak trochu
zvláštním způsobem. Obec Peruc
je asi 8 km vzdálená od mojí chalupy, a kdyţ ke
mně v létě jezdí kamarádi na kafe, tak většinou
z této strany a projíţdějí kolem Peruce a také
kolem koupaliště s kempem. Často jsem při jejich
příjezdu od nich slyšel, ţe na koupališti je sraz
Fiatů, Kačen, kabrioletů nebo motorkrářů a skoro
stejně tak často padla otázka: „A kdy tam budeme
mít sraz my???“
Nebylo vyhnutí ….a kdo jiný by to měl
zorganizovat neţ já, který to má kousek od
chalupy a ještě navíc otec byl rodákem z této
obce, takţe šlo jen o to „kdy???“. Nevěděl jsem,
jak moc velký zájem je o tento kemp, ale kdyţ
jsem tam zavolal vloni v létě, našli jsme uţ jen
jeden jediný víkend, který by nám vyhovoval. Ale
byl jsem spokojený, kemp byl zajištěn, přes silnici
hotel, ve ketrém se nasnídáme a navečeříme,
oběd bude na vyjíţďce, paráda, ţádný problém.
Ten se vyskytl aţ o trochu později, kdy jsem si
jednou při cestě kolem všiml nápisu na dveřích
hotelu „ZAVŘENO“.
Tak to byla trochu čára přes
rozpočet, ale všechno je
řešitelné.
Nejdříve
jsem
to
zkoušel
dohodnout
s místní
vývařovnou, ale ta
funguje jen ve všední
dny. Tak jsem se rozhodl, ţe snídaně si zajistíme
„svépomocí“. Zbývaly večeře. Bylo několik variant,
nakonec pomohl kamarád Libor, který vyjednal na
večer grilovače masa a čepovače piva. Teď trochu
předbíhám, ale pan grilovač zapomněl na to, ţe
má „dětský den“ a přehodil to na jiného, ten to pak
dal k vyřízení synovi, a tak večery jsme měli
samoobsluhu jak v příparavě grilovaných pokrmů,
tak v čepování piva, ale nutno zdůraznit, ţe vše
bylo bezvadné, určitě nikdo netrpěl hladem ani

ţízní 
Druhý zádrhel byla účast ….původně objednaných
7 chatek po 5 lidech (35 míst) se ukazovalo stále
víc jako chorobně optimistický odhad. Nebudu
pitvat důvody jednotlivých členů kvůli jejich
neúčasti, je to věcí kaţdého soudruha, ale kdo
chce, zařídí si to, aby měl čas a mohl přijet, kdo
nechce, hledá výmluvy. Samozřejmě, pokud si
někdo způsobí těsně před srazem úraz, je to
omluva, ale ti ostatní znali tento termín moţná ¾
roku dopředu, s tím uţ se něco nechá dělat. Nebo
myslíte, ţe ne???
Během poslední doby se mi ozvalo několik
mladých skútristů, kteří si zrenovovali skútr,
některým pomáhám i se sháněním veteránských
čísel, slibují účast na akcích, ale skutek utek.
Takţe se schází stále stejná parta postarších
skútristů, máme dobrou partu, není třeba, aby nás
bylo na srazu 35, ale právě proto, ţe jsme
„stárnoucí“ a ţe uţ někteří s námi jezdit nemohou,
tak byhcom si té moţnosti, ţe můţeme spolu
někam vyrazit, měli váţit, protoţe to nebude trvat
věčně. A dát si panáka se sousedem a nebo jít na
ryby se dá i v době, aţ nám seberou pro senilitu
řidičák .
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11° , lednička, halda velikých domácích
špekáčků a klobás ….a samozřejmě přílohy.
Bylo to moc dobré a myslím, ţe dietu nikdo
večer nedrţel . Poseděli jsme krásně
venku v teplé noci a dobře se pobavili.

Vraťme se na Peruc. Nakonec se nás sešlo
10 lidí (9 strojů), coţ má výhodu v tom, ţe
ten, kdo vede vyíţďku, vidí skoro všechny
účastníky v zrcátku . Páteční večeře přijela
na dodávce, gril, pípa, 50-ti litrový sud Kozla

doporučit, najdete předměty od kartáčku na zuby
aţ po automobily převáţně z poválečního období
do 80. let a provede vás tam nadšenec Miloš
Vrbka s vizitkou TRABANTOLOG Miloš. Existuje
jedna krásná písnička, která se jmenuje Vaginolog
. Ale ještě tu nebyl ČEZETOLOG….začínám o
tom titulu uvaţovat . Ale o muzeum vám více
napoví fotky …jako vţdy. Kdybyste měli zájem se
tam
zastavit,
podívejte
se
na
www.muzeumnostalgie.cz.

Ráno začalo snídaní v osm hodin, pak uţ startovní
přípravy a výjezd směr Libochovice. Vzniká tam
nové muzeum vozítek pana arch. Jardy Hořáka,
ale bohuţel, nebyl přítomen, jak slíbil, takţe jsme
s nepořízenou jeli dál. A Zdeněk Vachalec, který
tam přijel později, se pak s námi minul . Takţe
jsme pokračovali přes Ţabovřesky kolem muzea
Simsonů (o které nebyl zájem) aţ do Terezína,
kde jsme projeli pietním místem kolem válečného
krematoria do Muzea nostalgie. To mohu jen a jen
20

Toto jsou snímky staţené z videa, jak Zdeněk odjíţdí od „Jaryna“ z budoucího muzea..
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podobném muzeu, většinou i Tatry, Lady a
východoněmecké dvoutakty. Ale těch ostatních
vozidel je poskrovnu. Moskviče, Volhy a polské
Fiaty jsou vzácností a Dacii a Zastavu jsem uţ
neviděl ani nepamatuji. A co ostatní socialistické
vozy ….třeba Syrena nebo Záporoţec???
A zatímco my jsme okukovali socialistická auta,
tak Laďka šla na prohlídku Národního hřbitova
Terezín, tak si ho aspoň připomeňme jednou
fotkou. Na tato místa a na tyto úseky našich dějin
bychom neměli zapomínat, ale o tom jsem uţ psal
i v minulém Občasníku.

Pak jsem pod vedením znalce místních poměrů
Dana projeli náměstí a přemístili se do Muzea
socialistických vozů, které je na opačném konci
města u Terezínského hřbitova u malé pevnosti.
Tam jsem si dali kávičku a někteří i zmrzlinu,
protoţe sluníčko uţ docela vydatně hřálo, a pak
jsme se ponořili do výstaví haly a prohlédli si
vystavené exponáty.
Myslím, ţe od naší poslední návštěvy se toho tam
moc nezměnilo ani nepřibylo …….určitě je tam
prostor pro zlepšení i pro doplnění sbírky. Stále je
ještě z čeho čerpat. Škodovky najdete v kaţdém
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Pak uţ byl plánován oběd v obci Hlinná pod
Varnhoštěm a já se bláhově domníval, ţe nás tam
Dan dovede co nejrychleji, jenţe na křiţovatce
s cedulí Hlinná 3 km uhnul doprava a neumíte si
představit, jakými kotáry a šoustkami (abych to
vyjádřil správně česky) nás vedl . Přijeli jsme ale
na Varnhošť z druhé strany a my jsme uţ měli být

na obědě. Tak jsem musel všechny vyhnat zase
dolů s kopce a do hospody ….a pan vedoucí uţ
trousil poznámky o našem hodinovém zpoţdění 
…….i kdyţ to určitě nebyla tak úplně pravda a
hlavně, kdyţ jsem objednával oběd, tak mi tvrdil,
ţe je úplně jedno, kdy přijedeme, ţe místa mají
dost.

S obědem, myslím, byli všichni spokojeni, takţe
všichni načerpali dost sil, aby vylezli na rozhlednu
Varnhošť (638 m), ze které jsou vidět zátoky Labe
tzv. Brána Čech (Porta Bohemica). Ale pod

kopcem rozhledny proběhla vášnivá diskuse na
téma, kdo bude hlídat motorky??? Nakonec to bylo
asi tak fifty:fifty, ţe polovina lidí šla na rozhlednu,
druhá polovina hlídala motorky, taky jsem hlídal .
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Zapomněl jsem napsat, ţe Liborova ČZ 350 byla
v sobotu nejvýraznější motocykl z naší party,
hlavně
v oblasti
mnoţtví
vyprodukovaného dýmu. Téměř
bych si myslel, ţe se jedná
původně o vojenský motocykl se
zabudovaným
zadýmovacím
ústrojím, jaké se pouţívalo u
tanků T-55 . Takţe cestou
z Varnhoště do Opárenského údolí
na kávičku a palačinku, jsme se ještě
zastavili u benzinky, aby Libor trochu naředil
benzin, ale nebylo to moc platné. Vzhledem

k tomu, ţe motocykl si průběţně sám přimazával
benzín převodovým olejem, stupeň zadýmování
zůstal prakticky stejný.
V Opárenksém údolí jsme si museli
vystát frontu u kiosku, protoţe tam
obsluha občas trochu vázne, ale
kávičky jsme se dočkali, zmrzliny
také, někteří nechali zlákat slibenou
palačinkou, zvláště Pavel si to moc
pochvaloval, a pak se přiznal, ţe kdyţ
mu ţena dělá palačinky, ţe jí tak dlouho,
dokud neodpadne na gauč, ze kterého pak není
schopen asi 2 hodiny vstát .
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Po vydatné svačině jsem uţ nechtěl riskovat další
krkolomný výlet pod vedením Dana, a tak jsem se
vrátil do čela naší kolony, abych ji dovedl po
plánované trase silničkami Českého středohoří
zpátky do kempu. A tak jsme vyrazili mezi
kopečky, aby se po chvíli před námi otevřel krásný
pohled na rovinatou část středohoří, uprostřed
které se tyčí hrad Hazenburk (418 m) ….za tento
výhled jsem pak byl po dojezdu dodatečně
pochválen . Protoţe Matěj s sebou vozil svou
přítelkyni, tak asi skútřík měl větší apetit a museli
jsme zajel v Libochovicích k benzince.

Tam se s námi rozloučil kolega Karel Pergler, který
ráno ve čtyři hodiny odlétal na dovolenou někam
mezi Turky ….a tady bych si dovoli vrátit se ke
svému kritickému slovu v úvodu této reportáţe.
Kdyţ jsme se vraceli před 14 dny z Dráţďan
v neděl odpoledne, Karel šel večer na noční
směnu!!! Tentokrát s námi byl v pátek i celou
sobotní vyjíţďku a v noci odlétal na dovolenou.
Za to má Karel naše uznání a pochvalu před
nastartovanou Čezetou i s PAvem. A je to o tom,
co jsem psal. Kdo chce, tak si čas udělá!!!!!!!!!!!!!

Pak uţ nás čekal návrat do kempu. Pan hostinský,
který nám dodával stravu a zapůjčil veškerý
potřebný inventář, přivezl kýblíky s naloţenou
krkovičkou a naloţenými kuřecími řízky. Fanda se
iniciativně ujal grilování, na coţ u něj nejsme

zvyklí, i kdyţ měl u toho plno keců, na coţ u něj
jsme zvyklí . Kařdopádně to ugriloval dobře,
takţe jsme si opět řádně zaplnili příslušné vnitřní
orgány, abychom je připravili na následnou
dodávku „kozla“ popř. dalších tekutých pochutin .
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Opět jsme hezky poseděli aţ do noci, i kdyţ večer
uţ nebyl tak teplý jako předcházející den. Na
druhé straně kempu pařila nějaká jiná parta, byly
tam i děti k maskách, a tak Dan, kdyţ zrovna stál a
kouřil, se zahleděl do dálky a hlásil, ţe tam mezi

maskami vidí i motýla Onanuela a vílu Análku
. My (naše rodina) jsme odjeli na chalupu,
abychom zase ráno přivezli snídani, ostatní ještě
dochrupli nějaké to pivko a také zalehli.

(1813) u Vraného, náš největší menhýr
Pastevec
u
Klobuk
a
nakonec
nedostavěný chrám v Panenském Týnci,
který myslím na přítomné docela silně
zapůsobil, a to nejen svo ezoterickou
silou pozitivní energie, ale také tím, ţe
není aţ tak moc známý, není nikde vidět
od silnice, přestoţe je na kraji obce a je
opavdu zvými rozměry fascinující.

Ráno začalo snídaní, balením, placením
za ubytování, ale ne všeobecným
odjezdem domů. Někteří sice odjeli, ale
zdravé jádro zůstalo a vydali jsme se
ještě na malou vyjíţďku v okolí Peruce,
takţe jsme postupně navštívili menhýr
Baba ve Slavětíně nad Ohří, pak
Oldřichův dub a Boţeninu studánku na
Peruci, dále Pamatník setkání 3 císařů
27

Pak uţ nás čekal oběd v místní restauraci „Na pile“,
který byl myslím také všeobecně kladně hodnocen,
protoţe
majitel
restaurace byl
i
naším
dodavatelem
večeří,
takţe jsme uţ
měli jeho
kulinářské umění
odszkoušené.
Pak uţ skutečně
následoval
jen
odjezd
domů.
Podle slov a reakcí
účastníků
si
dovolím za tento
sraz udělit si sám
sobě plný počet
hvězdiček .
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22. mezinárodní skútrsraz Zvůle 2019,
2. mezinárodní sraz Druzet a český rekord
…a to vše v rozmezí 13.– 16. 6. 2019 (*****)
To je ale nadpis, co??? Ten se mi povedl
….stejně tak, jako se Milanovi Doleţelovi povedl
tento sraz. Ono to není jednoduché udělat pěkný
sraz, aby vše klapalo, a myslím, všichni byli
spokojeni. Trochu jsme o tom večer diskutovali u
piva a tady na to asi není vhodná diskusní
platforma, kromě toho bych tu prezentoval
převáţně svůj názor, ale jedno vím naprosto
přesně……. není to legrace, je to spousta práce,
jednání, dohadování, přemlouvání a taky

počítání…… a ţe to pokaţdé nevyjde, jsme viděli
před 2 lety v Hálově Mlýně.
Určitě zase bude na stránkách skútrklubu spousta
oslavných komentářů, které tentokrát budou
oprávněné, ne jako před dvěma lety, kdy se sraz
moc nepovedl  (vloni jsem na srazu nebyl, tak
jen mohu porovnat s tím předminulým). Ale
Občasník je časopisem především České sekce
Skútrklubu Čezeta, a tak se budu prioritně věnovat
jejím členům a také srazu Druzet, který jsem si
přede dvěma lety vymyslel.

Naše „sekce“ vyrazila na sraz rozdělena do tří
skupin….severozápadní, severovýchodní a jiţní.
Jeli jsme s dcerou společně se severozápadní
skupinou, sraz byl v 8:00 hod. u Libora. Pak cesta
pokračovala k Mírovi …a dále směrem na Příbram
a dolů na jih. Ale v Příbrami se najednou zastavila

Čezeta s Druzetou, se kterou jela dcera. Chvíli
jsme se snaţili být chytří……elektrika nebo benzin,
ale benzin tekl a svíčka jiskru házela, tak jsme se
rozhodli Druzetu naloţit na servisní vozík a závadu
vyřešit v kempu.
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Do kempu jsme přijeli asi po čtvrté hodině a já
jsem se po ubytování pomalu pustil do rozborky
motoru. Odborníci tvrdili, ţe při prošlápnutí motoru
tam něco cinká, ţe to vypadá na prasklý pístní
krouţek. Začal jsem se sundaváním hlavy a válce.
V motoru se něco pohnulo a uţ nešel protočit.
Nakonec si dal říct, válec se podařilo sundat, ale
pohled na píst nás všechny překvapil. Krouţky
byly na místě, ale chyběl kus pístu v místech, kde
překrývá sací kanál a tedy řídí sání. .
Objevili se dva mladí noví perspektivní druzetisti a

chopili se iniciativně oprav. Milan Doleţel nám
z domova přivezl starší válec s pístem, ale značně
opotřebený a jen s jedním zámkem pro pístní
krouţek. I tak se podařilo po delším běhání a
roztlačování motor uvést do chodu, ale jeho výkon
byl nevalný a jeho mizivá startovatelnost
nezaručovala moţnost pouţití v provozu. Kolega
dokonce objednal přes přítelkyni na pátek
z domova válec po výbrusu, ale ve večerní
dodávce chyběly krouţky pro zajištění pístního
čepu. Tak jsme to vzdali.

Páteční ráno, jakoţ i ty další, začínalo vydatnou
snídaní. Pak uţ následovala vyjíţďka. Při takovém
mnoţství motocyklů nebo skútrů to není ţádná
legrace, a i kdyţ je dost regulovčíků, přece jen to
jsou jen osoby bez jakékoliv pravomoci a opatrnost
při přejíţdění silnic a křiţovatek je na místě, takţe

přesuny moc rychlé nejsou. První zastávkou byla
rozhledna Valtínov, kde ti fyzicky zdatnější si
vyběhli schody, my ostatní jsme diskutovali o
skútrech, a pak jsme se účastnili jen společného
focení.
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Dále jsme pokračovali do Českého Rudolce, kde
jsme si mohli prohlédnout zmenšenou kopii zámku
Hluboká, pak jsme se po etapách najedli a ještě
jsme vyslechli zajímavou přednášku o vaření piva.

Pak jsem přejili do Nové Bytřice, kde jsme si
prohlédli Veteran muzeum plné zajímavých
převáţně amerických vozů a poseděli u kávy. Pak
uţ následoval návrat zpátky do kempu.
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Po večeři byla rozprava s jezdci a vyhodnocení
všech moţných „NEJ“ a také byly opět maţoretky
jako před lety. Holky nám zkrásněly o pár let
(některé moţná i o pár kilogramů, ale to myslím i
většina z nás ), ale protoţe jsem myslel, ţe
kulturní vystoupení bude aţ v sobotu, tak jsem si
ani nevzal foťák . Ale já myslím, ţe na „rajčeti“
bude určitě fotek dost. Nicméně bylo zajímavé
vyhodnocení i těch „NEJ“, protoţe nejstarším
účastníkem byl Zdeněk Hanák z Brna (roč. 1942),
který se pochlubil tím, ţe letošní sezona na skútru
je jeho 55-tá a ţe bude mít najeto skoro 150 000
km. To je obdivuhodný výkon. Další „NEJ“ byl
nejvzdálenější účastník, který přijel po vlastní ose.
Tuto cenu obdrţel František Hamrák ze Spišské
Nové Vsi, ujel přes 560 km (a nezapomeňme, ţe
Fero je ročník 1947 …snad nebudu popotahován
kvůli GDPR ) !!! Další dvě „NEJ“ získala naše
sekce ….a to Matěj Fišer jako nejmaldší řidič a
moje dcera za nejporuchovější skútr .

Ráno po vydatné snídani následovala další
vyjíţďka. Prvním cílem byl lom Panské Dubenky.
Prý tu cestu pro nás před tím upravili, ale
zapracoval déšť, takţe ten výjezd nahoru k lomu
byl takovou trochu motokrosovou vloţkou, profil té
lepší části cesty byl asi následující: 
. Ne snad ţe by to bylo nesjízdné, ale jak jsme
zvyklí se drţet hodně pohromadě, abychom moc
neprotahovaly kolonu, tak se tam nahrnulo moc
skútrů najednou, a jakmile někdo zastavil a ti za
ním také, uţ byl problém. Někteří to vzdali a
skončili pod kopcem (to byl ten lepší případ),
něketří se skútrem v lese, něketří na zemi, někteří
s píchlým kolem. Já kdyţ jsem musel zastavit za
nějakým kolegou, zahrabalo se mi zadní kolo do
písku, a tak jsem skútr odstavil v poslední zatáčce
před vrcholem v lese a trochu pomáhal kolegovi
shánět nářadí pro seřízení spojky. Stihl jsem
aspoň udělat pár fotek z odstřelovací zóny i za
cenu nasazení vlastního ţivota  !!!
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Po prohlídce lomu a nápravě škod na našich
strojích jsme pokračovali do Klubovny SK Mlýnská
Studená, kde byl pro nás připraven nejen výborný

oběd, ale i kulturní program, a kde také probíhalo
to slavné šcítání skútrů, které znamenalo nový
Český rekord v počtu čs. skútrů na jednom místě,
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a to celkem 124, z toho 112 skútrů Čezeta (z
toho 13 s Druzetou a 5 rikš) a 12 skútrů Tatran a
Manet. Tady jsme poseděli a popili nějaké to
nealko, protoţe počasí nás teplotně ani trochu
nešetřilo . Ale kdyby pršelo, nadávali bychom asi
mnohem víc . I trochu předčasně oproti plánu
(hlavně kvůli tomu horku) jsme vyrazili do
posledního plánovaného prohlídkového místa

sobotní vyjíţďky, a to do Kamenické provozovny
Jihlávka, kde byla pro nás připravena nejen
zajímavá exkurze, ale také pohoštění, které jsme
po vydatném obědě ani nebyli schopni sníst .
Pan majitel byl velice příjemný a upovídaný pán,
takţe jsme se dozvěděli spoustu zajímavých
informací o zpracování (a hlavně tedy řezání)
kamene.

Odpoledne se začaly trochu honit mraky a spadlo
pár kapek, ale neţ jsme vyjeli, tak uţ to zase pálilo
jako v létě. Dojeli jsme zpátky do kempu, někteří si
to namířili rovnou do rybníka, někteří do
sprchy….a pak všichni na pivo . Večeře byla
opět v šest hodin a po večeři další a uţ poslední
rozprava s jezdci. Tentokrát šlo jako vţdy na konci
srazu o to, kdo bude organizátorem dalšího srazu
za rok. V kuloárech se leccos šuškalo, lobisti volali
uţ 14 dní předem, někdo se tvářil tajemně, jako ţe
o ničem neví …..a my všichni jsme očekávali
krvelačný souboj několika mocenských skupin o
příští sraz. Ale světě div se, přihlásil se jediný
účastník a právě ten, co přijel z největší
dálky…František Hamrák. Minulý sraz se nám tam
na „Spiši“ moc líbil, takţe Fero neměl se svým
odsouhlasením návrhu ţádný problém. Bohuţel
celá ta „volba“ měla tak trochu rozpačitý konec,
protoţe asi všichni očekávali, ţe Fero dostane
slovo (jak bývalo zvykem při kaţdé podobné volbě,
aby mohl osobně všechny přítomné pozvat na
příští sraz), ale to nebyla předsedkyní Čezetka,
která díky své samolibosti se tak trochu ve své
funkci moc neorientuje . Takţe uţ si můţeme
chystat nějaké ubytování na poloviční cestě,

doufám, ţe jinde neţ v kempu v Hranicích na
Moravě, tam uţ asi nesmíme .
Pak jsme ještě večer poseděli a probírali
problematiku pořádání těchto srazů, jak jsem uţ
psal v úvodu reportáţe. Libor nám také říkal, ţe
ţádal Jitku Čezetku, aby všechny přítomné
upozornila na to, ţe 14.9. se konají ve
Strakonicích oslavy výročí 100 let od založení
firmy ČZ.
Přislíbila to, ale neinformovala . Kdyţ se jí pak
Libor ptal, odsekla prý jen: „Kaţdý to ví!!!“
Jenomţe problém je jinde. Čezetka informovala o
podzimním srazu skútrklubu, který se naprosto
nesmyslně koná týden po těchto oslavách ve
Strakonicích, a tak se nechtěla připravit o účast
lidí, kteří by třeba dva víkendy za sebou na
nějakou akci nejeli. To jsou ty moderní
manaţerské metody . A tak naopak naše Česká
sekce nabízí všem, kdo mají zájem se oslav
zúčastnit, levné a dobré ubytování 30 km od
Strakonic. Na oslavy je čas se přihlásit do 15.8.
(přímo na http://www.czas.cz/) a informace o
ubytování najdete na našich webových stránkách
www.skutrklubcezeta.cz aspoň tak měsíc před
akcí.
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Ještě bych se vrátil k účasti Druzet. Ta byla niţší neţ
na předcházejícím srazu, ale jak uţ jsem psal, je to akce dobrovolná.
Někdo zavolal, ţe má zdravotní problémy, jiní mi řekli, ţe se jim to
nehodilo, tak přijeli na sóle, jiní se ozvali po akci ….ţe zapomněli.
Většina majitelů, které jsem oslovil, se však vůbec neozvala….a jak
praví klasik: „Soudruzi, to je věcí kaţdého soudruha“. Naopak, kdyţ
jsem viděl to nadšení dvou nových Druzetistů Ondry a Pavla, tak jsem
byl moc rád, ţe Druezty se nestaly jen „snobským“ vozidlem, ale kdyţ
někdo opravdu Druzetu chce a baví ho, tak si ji seţene a jezdí. Další
ročník srazu Druzet předpokládám zase aţ za dva roky, přece jen ta
cesta přes velehory na Slovesnko by byla pro ně trochu náročná .
A hodnocení srazu??? Viděli jste na začátku reportáţe pět hvězdiček
a mě za celý ten příjemně proţitý prodlouţený víkend nenapadlo, ţe
by mělo být hodnocení nějaké jiné.
P.S. A snad ještě jedna poznámka nakonec. Posledních několik let je
zvykem zajišťovat pro startující stejná trička. To letošní tričko
s motivem 22. srazu se Milanovi neskutečně moc povedlo a oproti
tričkům ze srazů 2017 a 2018 je minimálně o level výše, ale moţná,
ţe o dva. Stejný motiv byl i na pamětních listech a diplomech. Za to
má Milan ještě k těm pěti hvězdičkám jedničku s vykřičníkem (1!).
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ČEZETA 501 A 506
Čezeta 501 - předsériová
Možná jste četli moji poslední knihu o Čezetách,
kde se trochu rozepisuji o předsériovém provedení
skútrů. Toto téma je samozřejmě docela složité,
protože prototypy jsou vždy více či méně pod
pokličkou, a to v závislosti na době, na firmě, na
legislativě, na důležitosti nově vyvíjeného vozidla
a také na možnostech informačních technologií,
které se od dob Čezety neuvěřitelně změnily a
pokročily, takže to, co bylo možné před 60 lety, je
dnes už jen takovou motoristickou pohádkou.
Vy, kdo se zajímáte o Čezety, tak určitě víte, že
katalog náhradních dílů typu 501 uvádí, že je
platný od čísla karoserie (i motoru, tenkrát byla
čísla shodná) 100 300, takže všechny skútry, které
mají nižší výrobní číslo než 100 300 jsou více

méně prototypy, někdy určené pro širší veřejnost,
která měla za úkol provádět laické zkoušky a o
svých zkušenostech z provozu podávat výrobci
zprávy.
Čezeta, kterou vám tu dnes představuji, patří mezi
takové rarity a skvosty a její majitel ji velice citlivě
zrenovoval do původní barvy a zachoval všechny
zvláštnosti, kterými se liší od sériového provedení.
A tak bych vás chtěl na tyto zvláštnosti upozornit,
abyste věděli, na co se na obrázkách soustředit.
Samozřejmě, něco je lépe vidět na detailních
fotkách, které jsou třeba ještě z předrenovačního
stavu popř. z průběhu renovace. Uvidíte zde skútr
v nálezovém stavu, pak z průběhu renovace a
nakonec krásný výsledek práce jeho majitele.
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Jak jsem už uvedl, doporučuji soustředit vaši
pozornost na některé detaily, které jasně svědčí o
tom, že se jedná o prototypové provedení, a to
dokonce takové, na kterém byla provedeny
dodatečně některé úpravy tak, jak se vyvíjela
aktuální výkresová dokumentace.
Jednak na karoserii jsou vzadu nad zadním kolem
větrací otvory, které měly odvádět teplý vzduch od
motoru, když ještě byl na karburátoru klasický
motocyklový filtr s mokrou vložkou. Později už byla
karoserie předělaná na klasický velký filtr se
sáním pod sedlem.
Dále si všimněte předního držáku motoru, který je
ještě jako pozůstatek původního tlumiče výfuku ve
velkém provedení, jen už nemá vstupy pro
výfukové svody. Docela dlouho trvalo, než se
objevil malý sériový držák motoru, myslím, že do
výroby naběhl až se sériovou výrobou, protože
všechny prototypy, které znám, mají ještě držák
motoru v tomto velkém původním provedení.
U skútrů byly problémy s chlazením, a tak byly u
prvních typů bez ventilátoru doplněny dva boční
plechy pod karoserií, které naháněly vzduch na
válec. Tady vidíte, že byly doplněny a
přišroubovány skrz karoserii na každé straně pěti
šrouby. Pak v sérii byly tyto plechy přibodovány.
Raritou na tomto skútru je přední nosič zavazadel.
Ten se vyskytl na některých prototypech, které
byly i na reklamních fotkách, pak na pozdějších
prototypech už nosič nebyl a do série (9/57)
naběhl skútr taky bez nosiče. Ten byl dodáván až

od 2/58 a majitelé skútrů, kteří si je koupili před
tímto termínem bez nosiče, si je mohli bezplatně
vyzvednout v příslušných prodejnách Mototechny
po předložení faktura za skútr. Stejná situace byla
i s hodinkami, místo kterých tam bylo původně jen
lakované víčko.
Na tomto skútru je ještě zvláštní zadní světlo,
které ale bylo, podle mého názoru, vyměněno až
aktivitou původního majitele, protože na všech
ostatních skútrech už byla světla plastová sériová.
I když to samozřejmě s určitostí nevím, protože na
většině dobových fotek prototypů je záběr na skútr
zpředu, takže na koncové světlo není vidět. Ale já
osobně jsem zastánce dobových úprav. Na
moderní motocykly máte tlustý katalog doplňků, že
byste si ho mohli ověsit jak vánoční stromeček.
Tenkrát nebylo nic, a tak možná dnes se ti mladší
kolegové pousmívají, ale my jsme si opravdu pletli
ba rukojeti návleky z barevné bužírky a na páčky
brzdy natahovaly gumové rukojeti z kombinaček,
abychom se trochu odlišili. A kdo byl velký frajer,
tak si i přidělal na Pionýra dvě přídavná světla
určená pro jízdní kola, i když to svítilo hůř, protože
ten 20 W alternátorek nestihl ani pořádně napájet
hlavní žárovku 
A ještě jedna zajímavost. Zadní kyvné rameno je
zajímavé z hlediska technologického, jedna
polovina je už krásně hladká, odlitá do kokily,
druhá polovina je viditelně vyrobena prototypovým
způsobem a odlitá do písku, rozdíl v kvalitě
povrchu a zpracování je více než výmluvný.

No a teď už jen zbývá podívat se na hotové dílo.
Jsem moc rád, že to majitel zrenovoval do
takového stavu, jak skútr dojezdil, tzn. ze všemi
těmi krásnými nesériovostmi, které ze skútru dělají
jedinečný kus, a hlavně vypovídají o průběhu
vývoje. Bohužel, tenkrát při vývoji Čezety se staré
výkresy nearchivovaly, ale překreslovaly novým

technickým řešením, takže je cokoliv ze změn jen
obtížně dohledatelné a každý takový stroj, který
nese stopy nedokončeného vývoje, je pokladnicí
informací a možná se někdy z těchto střepů podaří
složit celá váza a nezůstanou viset ve vzduchu
žádné nezodpovězené otázky.
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Jak jsem psal ve své knize, mám podobný skútr,
který jsem se ovšem rozhodl upravit do podoby
prototypů v dobách, kdy ještě motor využíval jako
tlumič výfuku přední držák motoru, sání bylo
klasické
motocyklové
a
prostor
mezi
podsedadlovým zavazadelníkem a mezi karoserií
byl určen výhradně je pro odvětrání motorového
prostoru a nikoliv pro sání vzduchu. Protože
podobné skútry by měly vzniknout dva, možná i tři,

tak pak už by bylo zajímavé podívat se, jak se na
jejich změnách podepsal vývoj a zkušenosti a
závěry z jízdních zkoušek a běžného provozu.
Tento skútr je však již hotov a majitel právě
pracuje na získání veteránské RZ, takže se ho
doufám dočkáme potkat někde na srazu. Majitel je
z Liberce, a tak jestli to nestihne na letošní
Výškové prémie, tak za rok už určitě ano.

A když už jsem začal s tím naším najzákladnějším
tématem „Čezeta“, tedy vlastně tématem, proč
vznikl Čezetářský občasník, tak v něm budu ještě
chvilku pokračovat.
Ovšem co se změní, je čas, a my se z doby
předsériového typu 501, tedy z roku 1957,

přesuneme o celých 62 let dále, čili do
současnosti, a podíváme se, co je nového ohledně
Čezety 506. Nabízím vám nahlédnout do
zajímavého článku (i když jeho název se autorovi
zrovna moc nepovedl ), který vyšel na netu na
serveru Motorkari.cz.

Čezeta 506: Jak jezdí elektrické Prase?

Text: Jan Rameš | Foto: Jiří Jevický , Jan Rameš | Foto: Čezeta | Zveřejněno: Dnes |

Původně jsem chtěl napsat, že vám konečně
přinášíme test kontroverzního českého skútru. Ale
pak mi došlo, že vlastně vše, co v jedné stopě
v poslední době v Česku nebo pod českými
značkami vzniká, se nedá nazvat jinak než
kontroverzním. Takže to zjednoduším. Zajímá vás,
jak funguje elektrické Prase? Čtěte dál!
Mělo tady být už dávno, první zpráva o vzniku
skútru s názvem Čezeta 506 přišla v září 2014.
Nicméně kdo trochu ví, co obnáší připravit
sériovou výrobu nového motocyklu, toho nechala
zpráva o zahájení prodeje o pouhý rok později
klidným. Dokud nebude homologace… Ta
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konečně je, Čezeta úspěšně dokončila veškeré
legislativní náležitosti letos v dubnu. Takže se
mohlo začít skutečně vyrábět, o čemž jsme se na
vlastní oči přesvědčili při nedávné návštěvě. Tak
tedy, jaké je novodobé Prase, namísto
dvoudobého jednoválce vybavené elektromotorem
v zadním kole, pět a půl dekády po ukončení
výroby
původní
československé
ikony?
Nacionalisté si rvou vlasy, celý tenhle projekt
vymyslel Neil Eamonn Smith, Brit žijící v Česku.
Samozřejmě mi to nedalo a musel jsem se ho
zeptat, jak ho to vlastně napadlo? „Mě především
překvapuje, že to nenapadlo nikoho jiného dříve,“
odpověděl mi Neil při návštěvě továrny. „Dneska
frčí retro a ty tvary od pana Kocha jsou prostě
skvělé. V Česku je Čezeta ikona, v zahraničí zase
svým neotřelým designem dokáže zaujmout.
Elektrika začíná být momentálně velice aktuální
téma, používá ji BMW, teď se přidala Vespa, bude
Harley, což je pro nás další plus. A především,
design Čezety si o použití elektrického pohonu
vysloveně říká – vždyť do těch velkých kapot
schováte všechno, co potřebujete! Pro mě to byl
logický krok.“
Od nápadu k sériové výrobě bylo ovšem daleko.
Původně měly Čezety 506 vznikat v podvozcích
originálních Prasat, nakonec se však zjistilo, že
daleko jednodušší bude ponechat vnější vzhled
v podobě kompozitových kapot s malými úpravami
(chybí třeba boční chladicí otvory, což podle mě
pětsetšestce jenom prospělo) a pod ně udělat
úplně nový podvozek. Základem elektrického
Prasete se tedy stal trochu zvláštně tvarovaný rám
ze čtyřhranných ocelových profilů, jenž by se
s trochou nadsázky dal označit za hybrid mezi
dvojitým kolébkovým a příhradovým. Prostě je to
taková klec, která dole nese baterky a nahoře
elektroniku a kastli. Zadní kývačka je klasicky

oboustranná se dvěma postranními thajskými
tlumiči YSS, přední kolo musela vést tlačená
vidlice jako na starých Čezetách – nějaký teleskop
by zde byl jako pěst na oko. Designově největší
odchylkou od originálu jsou kola obutá do
Michelinek a nejde o to, že mají průměr 13
namísto původních 12 palců. Důležitý je jejich tvar,
namísto montovaných ráfků s hvězdicovými
paprsky jsou tady ráfky plné. U zadního to bylo
jasně dané, jeho součástí je elektromotor, a přední
by s jiným designem vypadalo blbě. Vyloženě
naddimenzovaně působí brzdy s propojenou
funkcí, na obou kolech kotoučové, přičemž vpředu
je hned dvojitá s dvoupístky od písecké
společnosti VM Motor pana Váchy.
Řídicí jednotka pro elektromotor pochází od
renomované francouzské firmy Sevcon a
obrovským plusem Čezety je, že má v sobě
zabudovanou palubní 1,8kW nabíječku. Stačí tak,
abyste měli s sebou jen kabel, mimochodem úplně
stejný, jaký máte na napájení svého počítače nebo
monitoru. Výkon elektromotoru a kapacita baterií
české společnosti Akku Power, vybavených články
Panasonic, záleží na tom, jakou verzi si zvolíte.
V nabídce jsou totiž dvě provedení. Čezeta 506/01
má menší 4kWh baterku a slabší elektromotor
s nominálním výkonem 5,7 a maximálním 8 kW
Tady výrobce udává rychlost 85 km/h, hmotnost
137 kg a dojezd 80-100 km. Čezeta 506/02 je ta
„lepší“ (a taky dražší), když se může pochlubit
6kWh baterkou, výkonem 9,2 kW stálých a 11 kW
maximálních, maximálkou 120 km/h a dojezdem
120-150 km při deseti kilech nadváhy oproti „nulajedničce“. Vyloženě zajímavé hodnoty.
Lehce jsme nakousli cenu. Ta je nedílnou součástí
příběhu a člověku, který nemá ponětí o tom, co
znamená kusová ruční výroba a elektrika, se z ní
může zatmít před očima. Pokud jste dosud
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později v deseti, mrholení a silném větru. To byl
samozřejmě s takovouto „plachtou“ celkem
dobrodružný zážitek, chvílemi jsem si taky říkal, že
už je to skoro na stěrač, ale pořád jsem byl rád, že
tam je. Design tím vůbec netrpí, ba možná
naopak, mně se Prase s tím plexi líbí víc.
Jo, design. Jestli jsem o Jawě 350 OHC Special
napsal, že to je totální magnet, tak nevím, co
vymyslet pro Prase. Ne, tohle není skútr pro
introverty. Sledují vás všichni. Už dlouho se mi
nestalo, že by mi řidiči v Praze v zácpě uhýbali a
z okýnka vystrkovali ruce se vztyčenými palci (fakt
to byly palce a ne prostředníčky). Když je možná
souběžná jízda ve více pruzích, neustále máte
vedle sebe auto a jeho posádka vás sleduje. No a
jakmile
zastavíte,
je
konečná.
Ani
si
nezatelefonujete. Hlavně v centru Prahy. Hrozny
cizinců si Prase fotí na mobily, jednoho Izraelce

nadšeně přemýšleli o tom, že prodáte svého
čínského padíka ze supermarketu, přihodíte pár
drobných a budete mít elektrické Prase, tak snad
ani nečtěte dál. Čezeta má moc pěkně zpracovaný
konfigurátor, kde si můžete nacvakat libovolné
kombinace typů a výbavy a ta úplně
nejobyčejnější nejzákladnější 506/01 vychází na
224 250 Kč. A pokud byste raději silnější 506/02,
připravte si nejméně 279 250 Kč. Takováhle
provedení ovšem nikdy jezdit neuvidíte, protože
úplně všechny vyrobené kusy si noví majitelé
objednali rovnou s brzdovými pumpami Beringer
(12 250 Kč) a zrcátky Rizoma (7250 Kč).
Oblíbeným doplňkem je také velký čelní plexištít
v sadě s krycí plachtou za rovných devět tisíc.
Připlatit si můžete ještě za adaptabilní přední
světlomet, který svítí v náklonech do zatáčky
(18 500 Kč), za alarm s GPS od Jablotronu
(Čezeta platí první rok používání) a 4500 Kč vás
bude stát kabel Mennekes pro použití na
veřejných dobíjecích stanicích, které dokáží dobít
skútr rychleji. Jo a samozřejmě barevné provedení
– vybrat si můžete ze sedmi jednobarevných
provedení, anebo ze tří dvoubarevných, za která si
připlatíte 9500 Kč. Poslední možnou příplatkovou
výbavou je pětiletá záruka namísto standardní
dvouleté, která vyjde na 19 875 Kč.
My jsme na test měli nakonec obě provedení.
Slabší v bledě modré, silnější v bílé a vybavené
velkým plexi. Vyšlo mi to ideálně, na modrém jsem
jezdil za krásných 20 celsíků, na bílém o týden

jsem musel zvěčnit na jeho telefon v sedle. Češi si
chodí povídat, buď o tom, jak staré Prase měli a
jak na něj vzpomínají („Za mě ještě holky jezdily
bokem vzadu, to byla paráda…“), nebo zjišťují, co
se děje. „To je nové? Na elektriku? Kolik to stojí?
Je to moc pěkný…“
Souhlasím. Ani po šedesáti letech neztratilo Prase
nic na svém šarmu. Dokonce bych řekl, že dnes
vypadá ještě lépe. Ale za to může ten uhlazenější
design pětsetšestky a moderní přední světlo. Mně
se dokonce víc líbí to standardní, co bylo na
modrém kousku, bílý měl adaptivní. Ale taky
samozřejmě nevypadá zle a navíc ho oceníte při
provozu potmě. Celkový dojem dělají samozřejmě
i příplatkové detaily, jako jsou již zmiňované
brzdové pumpy a páky od francouzského
Beringeru a italská zrcátka. Nedokážu si
představit, že někdo dá čtvrt milionu za skútr a
nebude tam tyhle věcičky chtít. Nejsou to ale jen
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přepínání displeje a čtyři velké retro kontrolky, dvě
na blinkry, jedna na dálkové světlo a jedna, která
indikuje, že je skútr „nastartovaný“. Pod
přístrojovkou najdeme nezbytný a samozřejmě
chromovaný háček na tašku, na levém boku je
dvojitá
USB
zásuvka.
Z vnitřní
strany
„revmalaminátů“ je vpravo výrobní štítek a vlevo
pěkná stylová kožená brašnička třeba na doklady.
Nápad dobrý, jen, jak ukázal modrý skútr, dokáže
na nerovnostech nepěkně chrastit. Zvláštní je, že
bílý
kousek
tímhle
neduhem
netrpěl.
Na pravé straně celého krytu krku řízení podle
očekávání má své místo spínací skříňka, která
ovládá i zámek sedla. Tady mám trochu výhrady.
Zaprvé, to otevírání bylo na obou strojích takové
nejisté, otočíte klíčkem, musíte hodně zabrat a
skoro nic necítíte - nevíte, jestli máte nebo nemáte
odemčeno. Zadruhé, pant sedla je sice masivní,
nicméně má docela velkou vůli, stejně jako
uchycení obou plynových vzpěr. Takže samotná
technická řešení jsou dobrá, ale jejich provedení
by mohlo být lepší.
Že pod sedlem není moc místa, to se dá celkem
očekávat. Čezeta je sice dlouhá, ale elektrika je
prostě náročná na prostor, navíc jak je samotné
tělo skútru úzké, tak nemůžete ani myslet na to, že
byste pod sedlo nacpali kulatou helmu. Pod
sedátkem najdete jen docela mělkou, avšak hezky
polstrovanou „vaničku“. Ale nacpete do ní leccos,
nabíjecí kabel, lékárničku, já tam dokonce vozil
trekové kecky. Prohlídku máme za sebou, jdeme
jezdit!

designovky – že Beringery fungují, to je známá
věc, a ty Rizomy v koncích řídítek jsou sice malé,
ale vidíte v nich pěkně a vůbec se neklepou. Jen
musíte dávat bacha, když si to namíříte do úzkých
mezer.
Kam to není problém poslat, i když jsem tomu
nejdřív moc nevěřil. Zapomeňte na Vespičky a
spol., Čezeta vždycky byla velký skútr – musel být,
když na něm holky jezdily bokem. Rozvor 1340
mm sice nevypadá nijak přestřeleně, ovšem celý
skútr má rovné dva metry, a když na něj sednete,
nemůžete přehlédnout, že je prostě dlouhý. Před
sebou máte ten krásný dlouhý čumák s nosičem a
víčkem, které kdysi krylo hrdlo palivové nádrže a
dnes nabíjecí štekr, a za sebou plnohodnotné
místo pro dalšího Středoevropana. Sezení je
krásně vzpřímené, nohy máte odložené na
typických plošinách s gumovými pásy a kryté
neméně typickými „revmaplechy“, tedy spíš
„revmalamináty“. Bacha při zastavování, občas se
vám špičky zaseknou o jejich hrany, tak abyste se
zcela neelegantně nevyváleli.
Když už jsme na palubě, probereme, co vás tady
čeká. Krásné retro. Je tady skutečná přístrojová
deska, tedy deska, kde jsou namontované
přístroje, a ty sestávají ze dvou kruhových budíků
značky Smiths. Rychloměr má v sobě maličký
LCD displej, kde si přepínáte mezi celkovým a
jedním denním počítadlem, a překvapí tím, že jeho
ručička běží z pravého horního rohu přes spodek
doleva. Ale zvyknete si rychle. Druhým budíkem je
měřák nabití baterky, tam už je to klasicky vlevo
nula, vpravo 100 %. Mezi budíky jsou jen čudlík na

Informace o redaktorovi
Jan Rameš - Výška redaktora: 174 cm
Více na: https://www.motorkari.cz/clanky/redakcni-testy/cz/cezeta-506-jak-jezdi-elektricke-prase-40263.html
Copyright © Motorkari.cz
Když jsme si předtím povídali o prototypu 501, tak je asi správné ještě přidat prototyp Čezety 506 z r.2014
A vydržíte pak ještě jeden malý převzatý článek z netu o elektrických motorkách? Je docela zajímavý.

41

Elektrické motorky: Láká akcelerace, odrazuje dojezd a cena

19.května 2019 Jindřich Kolomazník

Elektrika se už tlačí i do motorek. To si ještě
nedávno uměl málokdo představit, ale
elektrické silniční motocykly, i ty do lehkého
terénu, už jsou běžně na krámech.
Dojezd elektrické Čezety je od 80 do 150
km podle typu. Cena začíná na čtvrtmilionu
a podle typu a vybavení jde až ke 430
tisícům. Za i menší peníze lze „v benzínu“
koupit třeba Vespu. Foto: FAEI.cz

Elektrické motorky už si pár stovek Čechů koupilo.
Lákají parádní akcelerací, kterou elektrika zkrátka
opravdu dokáže (a to i v autech), ale stále
odrazuje dojezdem a hlavně cenou. „Meziročně
prodeje rostou o polovinu. Nejčastěji se zákazníci
ptají na dojezd, výdrž, záruku a trvanlivost baterií,
nabíjení, infrastrukturu a řidičské oprávnění,“ říká
Jan Moudřík, ředitel e-shopu Alza.cz.
Dojezd elektrické Čezety je od 80 do 150 km
podle typu. Cena začíná na čtvrtmilionu a podle
typu a vybavení jde až ke 430 tisícům. Za i menší
peníze lze „v benzínu“ koupit třeba Vespu.
Prodávají se hlavně cize znějící, široké veřejnosti
neznámé značky, ale elektrika reinkarnovala i v

šedesátých letech kultovní českou motorku
Čezeta. „Zákazníkům i nám dělá Čezeta radost,“
říká Moudřík. Kupující ale musí být fajnšmekr, pro
masy to není. I když už je vidět v Praze, kde se
půjčuje turistům jako alternativa k vozítkům
brázdícím pěší zóny.
„Motorky na elektrický pohon jsou ovšem
bezúdržbové, mají vysokou akceleraci a levný
provoz. Dělí se na silniční, univerzální a terénní.
Všechny typy elektromotorek lze nabíjet
prostřednictvím veřejných dobíjecích stanic, nebo
pomocí dobíjecího kabelu z obyčejné zásuvky,“
doplňuje Moudřík. Podle něho jsou elektromotorky
bez reklamací.

Zero. Jako stíhačka
Například
modro-bílý
krasavec
Energica
EsseEsse 9 (viz dole vlevo) z italské Modeny:
Krásný design, prostě silniční klasika. Stojí 740
000 Kč. Maximální dojezd je uváděn jako z Prahy
do Brna. Maximální rychlost: 200 km/h. Použitý
elektromotor dosahuje výkonu 80 kW a má k
dispozici až 180 Nm, které jsou okamžitě k
dispozici. Akcelerace z klidu na 100 km/h trvá
zhruba tři sekundy.
Zajímavý dojezd je uváděn u typu Zero SR ZF
14.4: Podle papírů téměř 290 kilometrů ve městě,
polovinu na dálnici. Nejvyšší rychlost 164 km/h.

Cenovka: Téměř půl milionu korun. Motorka se
jmenuje stejně jako slavná japonská stíhačka z
druhé světové války.
Menší Zero (viz dole vpravo) stojí 321 000 Kč a na
jedno dobití urazí maximálně 146 km. Nejrychleji
jede 137 km/h. Zhruba po hodině jízdy musí do
zásuvky. A „tankování“ nejde tak rychle jako u
benzínu. K nabíjení na 100 % pomocí standardní
zásuvky budete u Zera potřebovat skoro deset
hodin. Pomocí rychlonabíječky se však potřebná
doba sníží na dvě a půl hodiny.
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ZAJÍMAVOSTI
Protože jste teď přečetli (doufám) zajímavé reportáže z našich srazů, tak já teď tady začnu taky
motoristickými akcemi, ale menšího významu (aspoň z hlediska našeho klubu). Ovšem to neznamená, že by
se nejdnalo o akce hezké nebo nevýznamné.
V sobotu 6.4.2019 jsem byl pozván na vernisáž
otevření nového muzea „Cabrio Galery“
v Dobřenicích u Hradce Králové. Abych si nemusel
nic vymýšlet, použiji článek manželů Hyanových
z jejich časopisu THauto.
Neobyčejnou sbírku sportovních automobilů,
kabrioletů a závodních vozů československé
výroby otevřel Pavel Kalina v Dobřenicích v sobotu

umístil tam větší část své sbírky, takže se kruh
uzavřel. Vznikl zájmový spolek Cabrio Gallery,
jehož
prezidentem
je
Pavel
Kalina
a
viceprezidentem Dr. Jiří Pollak, který nejen
zachraňuje historii našich vozů pro budoucí
generace, ale také šíří odkaz JUDr. Karla
Löwensteina,
jednoho
z
nejvýznamnějších
průmyslníků první republiky československé, a
propaguje československá vozidla při sportovních
a jiných akcích doma i v zahraničí.
6. dubna 2019. Pavel po léta sbírá nejen otevřené
automobily značky Škoda, ale má také téměř
kompletní kolekci monopostů formulí Škoda,
easter a Mondial z Metalexu, řadu sportovních
typů Škoda od Spartaku po Pickup Freestyle a
navíc různé přestavby (kabriolety Rapid a Garde) i
kuriozní samodělky (auta postavená amatéry na
základě škodovek), či unikátní prototypy z
bratislavských automobilových závodů. Vybrané
kousky vystavil v Cabrio Gallery už při jejím
otevření, ale ponechal i dost prostoru pro pobavení
pozvaných hostů.
Nová Cabrio Gallery vznikla v renovovaných
prostorách
někdejší
cihelny
JUDr.
Karla
Lövensteina,
jinak
dlouholetého
ředitele
Škodových závodů v Plzni, který se zasloužil o
akvizici mladoboleslavské automobilky Laurin &
Klement plzeňským strojírenským koncernem, a
tím ji vlastně zachránil. Pavel Kalina koupil budovu
od Karly Katschnerové, dcery Karla Lövensteina,

Pavel Kalina zaměřil svoje sbírky především na
poválečné výrobky do roku 1990, mezi exponáty
nechybějí sportovní legendy Škoda 130 RS a 110
R Coupé, několik roadsterů Felicia, ale také různé
kuriozity. Patří k nim čtyřdveřový kabriolet na
základě Škody 110 L, dovezený z Bosny a
Hercegoviny, kde si vůz pro slunečné prostředí
upravil místní majitel. Další import je ze Švédska,
kromě zmíněné stotřicítky je to i závodní Škoda
buggy po vzoru továrního týmu ze sedmdesátých
let, kterou v desetikusové sérii připravil místní
zástupce Škoda pro domácí závody. Nechybí
buggy MTX Škoda z Metalexu (1970), plně
pojízdná, prezentuje se také na českých
veteránských akcích. a když se některý typ
nedochoval, Pavel si poradil, dokončuje totiž
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repliku Š 1200 roadster na základě známého
Sedanu (1952). od 6. dubna je Cabrio Gallery
otevřena každou první sobotu v měsíci pro vážné

zájemce a odbornou veřejnost (vstupné se
neplatí), po dohodě samozřejmě i jindy (více info
na www.cabriogallery.cz).

O měsíc později 8.5.2019 se konala tradiční
akce Oslavy výročí ukončení II. světové války
v obci Pucheř na Čáslavsku. Od doby, co tuto
akci nepravidelně navštěvuji, je vidět, že získává
na oblibě a letos už tam bylo docela přeplněno, a
to jak veterány tak návštěvníky. Pokud to bude
pokračovat stejným tempem, budou muset zřejmě

pořadatelé rozšířit výstavní plochu. Letos se nás
tam moc kamarádů nesešlo, ale klobáska byla
dobrá, počasí se nakonec také vydařilo víc, než
meteorologové předpovídali. Skútříky tam byly dva
a taky jeden moc pěkný půllitr v obdivuhodné
patině.
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nepřehnaly . Ano, použil jsem množné číslo a
teď ho upřesním ….podívejte se na pár obrázků
motocyklů, kde těch pístů ve válcích pracuje šest
 ….a jako bonus jeden motocykl, kde jich je 12 !!!
Je pravdou, že tyto motocykly jsou cenové a
váhově někde úplně jinde, než ty naše jawičky a
čízy. Ale z hlediska technického je to prostě
krása….šestiválce a dvanáctiválec  .

Teď bychom se mohli trochu podívat zase na
nějakou pořádnou techniku. Já sice vím, že naše
stroje jsou skvělé a když si představím, jak tam
v tom válci ten píst musí kmitat, aby splnil všechny
naše požadavky, které mu předáváme otočením
plynové rukojeti, tak mu to vůbec nezávidím. Ale
jsou motocykly, kde se tou plynovou rukojetí bojíte
otočit, aby náhodou to ty písty ve válcích
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Kawasaki má ve své historii řadu výjimečných
modelů, z nichž k těm nejúžasnějším patří
šestiválce Z1300. Motocykl z větším počtem
válců tato značka nikdy nenabízela, ale přesto
existuje Z2300 V12.
Kawasaki Z2300 V12 tedy není zapomenutý model
nebo prototyp z vývoje japonské značky, ale dílo
velkého nadšence. Tento motocykl přitom díky

skvělému dílenskému zpracování i v přímém
srovnání se standardní Z1300 působí dojmem, že
vznikl přímo u Kawasaki.
Vidlicový dvanáctiválec postavil Allen Millyard
přímo na základech řadového šestiválce Z1300.
Motor s řadami válců rozevřenými v úhlu 70
stupňů poskytuje z objemu 2281 cm3 výkon kolem
184 kW (250 k).

Tak jste se doufám trochu namlsali a teď se zase
vrátíme pevnýma nohama na zem . Jawa
představila další variantu svého „čínského“
motocyklu, a to sice v provedení Jawa 350
OHC Scrambler. Je to taková Jawa Tramp

v novém provedení, název Scrambler je nyní
v módě, čili „in“, a tak to Jawě odpustíme. Asi bude
stačit, když si taday ukážeme fotky, protože
notoricky známá technická data zůstávají stejná a
případné další detailní informace najdete na netu.
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Tak jsme absolvovali velký pád od dvanáctiválce
2300 k dvouválci něco přes 350 a teď budeme
v pádu pokračovat a možná vás přeskvapí, že až
na úroveň bicyklů …..ale aspoň s motorkem .
Dnes jsou jízdní kola čili bicykly s pomocným
motorkem velkým hitem, i když jsme si zvykli spíš
říkat elektrokola, a na kola s pomocným
spalovacím motorkem jsme ne snad přímo
zapomněli, ale vzhledem k tomu nepoměru mezi
počtem
kol
s motorkem
spalovacím
a
elektromotorem jsou jen tak na okraji našeho
zájmu, Ovšem z hlediska legistaltivního se jedná o
rovnocená vozidla. Vůbec nemám v plánu tyto dva
pohony porovnávat, ani se zabývat legislativně
tím, že elektrokola mají povolenou jen přípomoc
při šlapání a kola s pomocným motorkem nic

takového nemají…..v hledáčku mého zájmu dnes
uvízla kola s přívěsy versus přívěsy za motocykly.
Když si trochu zasurfujete na netu, najdete
nabídku mnoha přívěsných vozíků za jízdní kola,
a to i takové, že máte pocit, že jejich konstrukce je
vzhledem k jejich ceně minimálně pozlacená. A
samozřejmě najdete i vozíky pro převoz dětí. No a
protože jízdní kolo je legislativně na úrovni kola
s pomocným motorkem, tak všechny tyto vozíky
můžete připojit i za kole s pomocným spalovacím
motorkem, který běžně zakoupíte a který z objemu
80 ccm (vrtáníxzdvih 47x40 mm) dává výkon 3–4
kW (4-5,5 k) při 5000-6000 ot./min. a který dokáže
rozjet podle převodů, typu kola a váhy jezdce 
bicykl až na 70 km/hod. A to vše bez nutnosti
použítí ochranné přilby!!!

To je jen malá ukázka toho, co můžete všechno
připojit za jízdní kolo, např. naplněné bomba
s plynem váží 22 kg, takže se nejedná o žádný
nepodstatný náklad. Ani dvoukolové vozíky
s vaším potomkem a se vším, co k němu
potřebujete na odpolední výlet, nejsou úplně lehké.
A myslím, že ani nikdo nekontroluje, je-li vozík
vyroben v nějaké firmě a příslušně odzkoušen,
nebo jestli je to domácí výroba …..a to včetně
tažného zařízení.
A tak to jsme tak zhruba probrali otázku jízdních
kol. A teď se přesuňme k motocyklům popř.
mopedům, ale to jsou také motocykly, protože
všechny patří do kategorie vozidel „L“. Podle

silničního zákona smí být připojen závěsný nebo
návěsný vozík schváleného typu za motocykl o
objemu 125 ccm a větším. U nás se to týká
převážně návěsných vozíků PAv 40 a 41. Mám
motocykl ČZ 125 typ 453 a PAva mi do dokladů
bez problémů zapsali. Ovšem u nových motocyklů
stejného objemu je už problém, protože PAv nebyl
pro tyto motocykly schválen a naopak, tyto
motocykly
nebyly
schváleny
pro
provoz
s připojeným PAvem, a tak vás technici
dopravních inspektorátů pošlou (v tom lepším
případě) k výrobci, abyste si od něj přinesli
potvrzení, ža PAv smí být připojen….což může být
veliký problém, zvláště pokud se jedná o nějaké
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starých „malorážek“, tuní je, zavodí s nimi,
předhánějí se v úpravách motorů, ale i designu,
mopedy jsou místo 2- tak 3-kvaltové, pionýry místo
3- tak 4- i vícekvaltové….a když už nevěděli tito
úpravci, jak si mopedy vylepšit, začali k nim
připojovat přívěsy. A otázka zní….je to legální???

asijské výrobce. Ale ani nevím, jak by se k tomu
postavila naše firma Jawa. Zatím jsem neviděl za
žádnou novou staopětadvacítkou Jawa PAv
připojený.
A pak tu máme padesátky, pionýry a mopedy.
Mnoho kolegů motorkářů propadlo kouzlu těchto
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Taky vás napadlo přísloví: „Kdo si hraje, nezlobí!!!“
Mně tedy opravdu uchvátil ten náhradní motor na
přívěsu. Ještě že není spojen řetězem s kolečkem
přívěsu a nepomáhá při jízdě do kopce. Ale už i
tento nápad se vyskytl, bohužel, nemám fotky.
Ale vraťme se k podstatě věci. Moped Stadion
(Jawetta, Babetta) nemá TP a nemůže mít tedy
přívěs zapsán, nemá ani RZ, která by se musela
na přívěsu také vyskytovat. Na druhou stranu, je to
motocykl o objemu pod 125 ccm. U Pionýrů

(Simsonů) je situace trochu odlišná. Tady už se
nejedná o moped, ale o plnohodnotný motocykl,
který má svou RZ a TP, takže tady už je asi třeba
být opatrnější. Ale zřejmě nic není nemožné. Jsem
majitelem Simsonu 50 s PAvem, který je zcela
legálně zapsán v TP, na srazu PAvů ve Lhotce
byla Jawa typ 20 Ppionýr s PAvem a se
slovenskou RZ (ale jen na motocyklu). V těchto
dvou případech se už jedná o plnohodnotné PAvy
a ne jejich zmenšeniny a napodobeniny.

Doufám, že jsem vám tímto svým příspěvkem
brouka do hlavy nenanasadil a že jste jen
pochopili, že pokud chcete jezdit s mopedem a
přívěsem, je lepší jezdit na bicyklu s motorkem o
výkonu 5 k rychlostí 70 km/hod po cyklistických
stezkách, bez helmy a řidičáku (a ještě s nadějí, že
budou mít zase cyklisti povolené pivo ), než
s mopedem o výkonu 1,5 k rychlostí 40 km/hod. po

silnicích přeplněných náklaďáky, s nutností mít
řidičák a helmu, bez šancí si dát pivo a ještě se bát
nesmyslné pokuty za přívěs, který není schválen
pro provoz na pozemních komunikacích .
Problematiku postranních vozíků čili sajdkárů
pro bicykly a mopedy raději řešit nebudeme, tam
bychom se dostali zřejmě ještě do daleko
komplikovanější problematiky .
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Na vernisáž muzea Cabrio Galery jsem dostal
pozvánku od Jirky Pollaka ze Švýcarska, a tak
když jsme si tak spoolu povídali, a pak zase psali,
tak jsme narazili na speciální rikši karosované
v Karose Vysoké Mýto. Jirkovi se to moc líbilo a
rozhodl se tyto informace dát na webové stránky
německého Škoda klubu. Jednalo se o přestavbu

rikši Čezeta 505 na osobní třímístné provedení
a dále využití podvozku rikši pro stavbu tříkolky
někdy nazávané stíhačka, někdy křídlo.
Na oplátku mi Jirka poslal odkaz na jedno velice
zajímavé a podobné vozítko, které se mělo stát
hitem, ale nestalo, tak už to někdy bývá. To ovšem
neznamená, že bych vám ho nemohl představit.

Dreirad-Jäger – ein Unikat, um das es still wurde
Vor Jahrzehnten, während der Zeit des
herrschenden Sozialismus, konnten in der
damaligen Tschechoslowakei, innovative Ideen
nur im Rahmen großer Betriebe oder in Klubs
realisiert werden. So war auch die Firma Karosa,
vormals berühmte Karosserieschmiede Sodomka,
in der Lage, im Rahmen der Lehrlingsausbildung
auch extravagante Prototypen zu realisieren. In
diesem Beitrag wird etwas Besonderes vorgestellt.

Jagdflugzeug – „Stihačka“ Jagdflugzeug
Die Karosserie erreichte eine Länge von 4300 mm,
war also nicht gerade klein. Die Flügel hatten
Luftdurchlässe für Motorkühlung und die
Beleuchtung war elegant. Das Gefährt wurde auf
einer renommierten Messe STTM in Hradec
Králové vorgestellt. Von einer Serienfabrikation
war aber nie die Rede. Der Leiter der
Lehrlingsabteilung bei Karosa ließ einen Slogan
veröffentlichen: „Dreirad für jedes Wetter, aber
nicht für jedermann“. Er wollte damit verdeutlichen,
dass es sich nur um eine Abschlussarbeit seiner
Zöglinge handelt und nicht um einen Auftrag, der
zur Herstellung dieses ausgefallenen Gefährtes
führen könnte.

Rikscha – vorne wie ein Scooter Čezeta, Chassis
mit drei Rädern, verschiedene Aufbauten
Die Rikscha Karosserie ähnelte den schon auf der
ganzen Welt gebräuchlichen Rikschas von Vespa,
Lambretta und ostasiatischen Herstellern – die
tschechoslowakische Rikscha war aber einiges
eleganter.
Schon ein Jahr danach wurde vom Staatsbetrieb
Karosa ein futuristisches Dreirad vorgestellt.
Gebaut
wurde
er
im
spezialisierten
Lehrlingsbetrieb. Als Basis diente die bereits gut
erprobte Dreiradplattform einer Rikscha, die für
den Personen- und Warentransport eingesetzt
wurde.

Jagdflugzeug
Die Motorisierung besorgte ein 2-Zylinder
Zweitaktmotor
aus
der
Serienproduktion
der JAWA 350 ccm. Die Höchstgeschwindigkeit
soll über 70 km/h gewesen sein. Vielleicht war die
Karosserie zu auffällig, jedenfalls, obwohl das
Dreirad eine Straßenzulassung erlangte, wurde es
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um den „Straßen-Jäger“ bald still. In der
sozialistischen Zeit verkehrte man halt lieber
unauffällig.

Nach unserer Kontaktaufnahme war zu erfahren:
Der heutige Besitzer lagert diese Rarität schon seit
20 Jahren bei sich. Er hat tatsächlich vor, eine
Rennovation in Angriff zu nehmen…

Jagdflugzeug vor der Rennovation
Jagdflugzeug – „eingelagert“

Foto: aufgenommen in Vysoke Myto, CZ
Text: Dr.Georg W.Pollak, sc. und Infos aus Svet
Motoru
Fotos: Archiv Marcel Malypetr, Autor von Büchern
über Scooter Čezeta,
Archiv IVECO Josef Viso

Es folgten mehrere Kurzzeitbesitzer, bis man nicht
mehr wusste, wo das Unikat eingelagert war. Erst
im Jahr 2018 tauchte der Oldtimer, stark
angerostet, zum Jahres-Treffen der Freunde der
Karosserie Sodomka in Vysoke Myto wieder auf.

Rozvoz pizzy v budoucnosti?
Takhle si to před 34 lety představovali v USA
mao / AutoRoad.cz, 27. prosince 2018, 12:39
odpovědná za jejich design i stavbu. Původním
plánem bylo postavit 180 vozítek, které měly být
následně rozeslány k pobočkám Domino's Pizza
po celých USA. Po první dodávce se však ukázalo,
že praktičnost vozítek nesplňuje očekávání a tak
došlo k zastavení produkce. Celkem tak vznikla
pouze jedna série po deseti kusech, přičemž do
dnešních dnů se jich mělo dochovat údajně jen
sedm.
Tříkolka s aerodynamickou karoserií má kabinu se
dvěma za sebou umístěnými sedadly. O pohon
pouze 408 kilogramů vážícího vozítka, které je
oficiálně označeno za motocykl, se stará malý
benzínový motor neznámého objemu a výkonu. Za
povšimnutí však stojí ostré řízení, díky kterému se
vozítko dokáže otočit o 180 ° na prostou pouhých
7.3 metru.
Podle prodejce, který zveřejnil svůj inzerát na
facebookové stránce Milan Dragway Buy-SellTrade-Swap, je vozítko v plně provozuschopném
stavu a navíc je údajně jediným, které smí legálně
vyrazit na silnice. A cena? Buď 23 000 dolarů, tedy
cca 525 000 Kč, nebo výměna za vůz starší než z
roku 1972.

Společnost Domino's Pizza patří k jedněm z
nejpokrokovějších řetězců, co se doručování
objednaných jídel týče. V současnosti například
spolupracuje s Fordem na doručování objednávek
pomocí autonomních vozidel, v minulosti se však
řetězec také snažil vyčnívat z davu, jak to jenom
šlo. A vždy přitom bral ohledy na praktičnost.
Budoucnost rozvážek pizzy testuje společnost
Domino's Pizza ve spolupráci s automobilkou
Ford, který poskytl několik speciálně upravených
modelů Fusion se systémem plně autonomního
řízení. Ty tak přijedou k zákazníkům bez řidiče,
zákazník zadá kód objednávky do tabletu na boku
vozidla a po stažení okénka si vyzvedne svou
objednávku.
Pro poslíčky doručující pizzu to není zrovna příliš
slibná budoucnost, společnost Domino's se však
vždy řadila k těm pokrokovějším. To ostatně
dokazuje vzácné vozítko Tritan A2, které si
nechala pro své potřeby navrhnout a zkonstruovat
v průběhu osmdesátých let. A nyní se jeden z
těchto pokladů objevil na prodej.
Unikátní vozítka si Domino's Pizza objednala v 80.
letech u společnosti Tritan Industries, která je

Zdroj: https://autoroad.cz/zajimavosti/94978-rozvoz-pizzy-z-budoucnosti-takhle-si-to-pred-34-letypredstavovali-v-usa
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na straně třetí, jsou tu zákazníci, kteří opravdu
nehledí na nějakou tu korunu.
Před 7 lety přijel ke mně kamarád, vystrkal Pařeza
z dodávky a řekl: „Dej mi ??? litry, tady máš
techničák a přepis si už zařiď sám!!!“. Bránil jsem
se, že žádného Pařeza nechci, ale byl neoblomný,
prý koupím každou blbost a není to tolik peněz, že
už to zpátky nakládat nebude . Tak jsem se stal
majitelem Pařeza s platnými doklady, s původní

Ale vraťme se zase domů a to dokonce nejprve ke
skútrům Čezeta. Podívejte se, jak se dva naši
kolegové skútristi popasovali s renovacemi svých
strojů, pak se zase pokocháme cenami na Aukru,
které nám utěšeně rostou. Asi nemá cenu je
komentovat, na jedné straně je tu neúprosný
zákon trhu, na starně druhé jsou tu něketré nekalé
praktiky uměle navyšovaných cen na Aukru ….a
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SPZ-kou a jako bonus s původním TP v plátěném
obalu. A tak jen se zájmem sleduji pohyby cen

Pařezů, které se už lehce přehouply přes ceny
péráků z doby, kdy jsem Pařeza koupil 

Tak jste se doufám pokochali cenami, pokud vám
ale na hodináři chybí hodinky, tak asi moc velkou
radost nemáte. Před 20 lety by bylo za ty jedny
hoinky 10 skútrů i s hodinkami .
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uvidíte v Kalifornii na ulici takováto krásná auta
se znakem Tatra. To musí myslím každého Čecha
trochu zahřát u srdíčka . Takto jsem fotky do
redakce dostal bez bližšího komentáře.

Teď mi tady zbyly takové „drobky odevšad“,
v MotorJournalu to nazývají „Hrst hřebíků ze
silnice“. Začněmě pohledem za velkou louži do
Kalifornie. Představte si, že jste turista a najednou

Kolega Zdeňěk Vachalec byl na srazu veteránů
v Říčanech. Sice poslal fotku, jak mu Druzetu oblézájí
zvědavá dítka, ale nezapomněl poslat fotku zase jedné
sličné kamarádky, které se věnoval v době, kdy dítka
zkoumala Druzetu. On si prostě vždycky dokáže najít
nějakou příjemnou zábavu. Myslím, že bychom se měli
od něj trochu něco přiučit .

Velikonoce jsou již dávno za námi, ale já jsem
dostal dvě přáníčka tak pozdě, že už se ani
nevešla do kapitoly „po uzávěrce“. Myslím, že by
byla škoda, aby upadla v zapomnění. To první je
od Lea z Německa, ten si vždycky něco vymyslí,
ať jsou to Velikonoce nebo Vánoce.
V důsledku enormního nárůstu nehod s fatálními
důsledky způsobených řidiči, kteří vjeli na dálnici
do protisměru, zvažuje Ministerstvo dopravy a
BESIP zavedení nové varovné a informační
dopravní značky. (ze zprávy ČTK)
Z toho důvodu vyhlásilo veřejnou soutěž, do níž
byly zahrnuty i již existující příkazové a informační
značky, které se používají v sousedních státech a
obecně v zemích EU. S ohledem na stoupající
odpor veřejnosti k bruselskému poručníkování,
byla nakonec vybrána ryze česká, národní
informační značka, kterou v dohledné době, ještě
před začátkem hlavní motoristické sezony, začne
ŘSD osazovat od nejrizikovějších úseků k těm
méně nebezpečným.
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postranní vozí čili sajdkár. Ostatně Pavel Kučera,
prodejce motocyklů Ural, tvrdí, že má-li vézt
motocykl více než jednoho člověka, měl by být
vybaven sajdkárem . Ale já vám tady ukážu, že
jak v minulosti, tak v současnosti bylo a je možno
převážet zcela legálně 3 pasažéry i na motocyklu
sólo. S variantou třímístného motocyklu začala
firma Čechie (čili Boehmerland), dnes se tak
trochu opičí úpravci Hondy Gold Wing .

Před několika stránkami jste se mohli dočíst o
zajímavých motocyklech, které jsou trochu
převálcované (rozuměj - vybavené přespříliš
velkým počtem válců) a přemotorované, ale
z hlediska užitkých vlastností je důležitější údaj,
kolik uvezou pasažérů. Běžný počet jsou asi dva,
u sportovních motocyklů si většinou vystačí jenom
jezdec, ale co když je potřeba odvézt najednou tři
pasažéry??? Já vím, řeknete, že řešením je

A když jsem už tak pěkně nakousl problematiku
užitkovosti motocyklů, co takhle varainata
motocykl + obytný přívěs??? A co teprve skútr
+ obytný přívěs??? Možná jste viděli krásné
reklamní video z Anglie, ze kterého jsem
nakopíroval obrázky (viz dole), jak šťatsná
tříčlenná rodina vyrazí na výlet se skútrem
Lambretta se sajdkárem a za sebou táhne
rozkládací obytný přívěs a ještě je na něm
naložený člun. Myslím, že v komentáři se ale
nezmiňují o tom, co by mě moc zajímalo. Jaká
byla cestovní rychlost této soupravy a kolik
kilometrů si to motor, spojka a převodovka nechaly
líbit??? 

Položení květin na Olšanech s "Nočními vlky"
Tento nadpis asi vyžaduje malý komentář.
Historické události jsou snad všemi politickými
garniturami vždy překrucovány k jejich prospěchu.
Do roku 1989 jsme věděli, že v roce 1945 nás
osvobodila „jen“ Rudá armáda, od roku 1989 to
vypadá, že celou Evropu včetně naší republiky

osvobodil jen generál Patton se svou americkou
armádou. Kdo se zajímá aspoň trochu o historii
nebo se aspoň kdysi ve škole učil, tak ví, že
existovala demarkační čára, na které se mocnosti
dohodly a která naprosto nekompromisně rozdělila
naší republiku na část osvobozenou Rudou
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armádou a část osvobozenou Američany. Proto
dnešní snahy některých politiků, chytrých
dvacetiletých „pamětníků“ a hlavně novinářů zvrátit
tyto historické skutečnosti jsou minimálně nefér a
nesmíme se divit, že ta část národa, která historii
zná a která uvažuje reálně, se bouří. Proto se

nesmíme divit, že „Noční vlky“, kteří přijíždějí
oslavit výročí ukončení II. světové války a vítězství
Rudé armády naši celníci řízení vládou
pronásledují a lidé vítají. Je to jedna z věcí, kde se
bohužel ukazuje, jak zvolení politici nerespektují
názory lidí, kteří je volili.

Zdravím přátelé,
píšu Vám, že jsem včera zvednul zadek, vytáhnul motorku a čekal na vlky na
dálnici v Průhonicích. Nás Čechů tam bylo přes 140, žádný hovada, lidé samotáři,
nebo po třech. Každý chtěl něco udělat, než čumět na tv a nebo jen psát. Čekalo
se na kluky z Ruska přes 2 hod.
Naši celníci jim dávali kapky, Rakušani v pohodě.
Mezi lidmi třeba 70-letý profesor z Karlovy university - pro představu, každý
mohl diskutovat, bylo to super, ale ta jízda 300 motorek - což nikde nikdo radši
neukázal, ačkoliv nás natáčelo tolik kamer. To bylo nepopsatelné. Pražané
vycházeli z restaurací, každý mával, kuchaři, číšníci, řidiči autobusů a na
Václaváku pár zoufalců pod taktovkou Schapira a toho nešťastníka Štětináče, bylo
jich tam 20 negativních. Ostatní radost.
Když se nad tím Štětinou zamyslím, je mi ho fakt líto, chtěl určitě plný Václavák
a musel tam být s 20 feťákama studentama. Když jsem ho viděl ve zprávách večer,
hluboce ho lituji.
Pak průjezd přes Vinohrady. Všude lidí kolem, paráda a na Olšanech čekalo v
ohromném houfu určitě 500 lidí a každý z nás musel projet po jednom v uličce mezi
nimi. To se nedá popsat. Opravdu i já, co jsem zvednul zadek a sednul na motorku,
jsem se cítil jako vítěz. A na hřbitově, když člověk jde kolem stovky hrobů
ruských vojáků, vzorně upravených, tak Vám to dojde ještě víc. Ty lidi tam, to
bylo opravdu fantastické. Vše absolutně prosté a přirozené. Každý z lidí včera
musel čekat hodiny a každý to vydržel a stálo to za to.
Chci Vás tady poprosit: příští rok dám všem vědět, odkud se jede, a přijeďte,
zvedněte se, udělejte si čas, je jedno jestli autem, na motorce. Tolik řidičů co
troubilo na podporu. Včera to byl opravdu boj za svobodu a to stojí za to. Cítit,
že nás je opravdu hodně, to je super pocit. Všechny Vás to nabije. Mně se
taky nechtělo, ale to, co plkala čt, že nás osvobodila nějaká spojenecká armáda v
čele s Polákama, už byl poslední kousek. Tak děkuji všem na motorkách a všem
lidem kolem silnice, na mostech a taky, světe div se, policajti, normálně nám
pomohli. Byl příkaz, ať tam nejedeme, a ti policajti na motorkách a v autech nás
decentně provedli všude bez buzerace atd.
Chvála bohu, jestli se probouzí i v policii normální lidé a ne magoři, jako
politici.
Perlička na závěr - v Čt mají bobky, tak tam s kamerou dorazila neoznačená
dodávka se třema holohlavýma tlustýma pupkáčema, jeden z nich kameraman. Serou
všichni strachem, politici, televize, realita je úplně jiná.
Včera naprostá pohoda, ty kluci ruský taky super, a poslední dík RED EYE CRUE
Dovoluji si Vám poslat fotografie z dnešního položení květin k památníku padlých
sovětských vojáků při osvobozování Československa. Předpokládám, že Česká
televize Vám to jako obvykle neukáže. Někteří motorkáři, co přijeli s "Nočními
vlky" měli české vlajky, měli i vlajky Kazachstánu apod. Akce proběhla klidně.
Roman Hronek
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4.5.2019. K tomu
komentář.

Podobné obrázky jsme do naší redakce dostali i
z frýdeckého hřbitova, kde se podbná akce konala
P

přišel

jen

poněkud

kratší

Televize tam nebyla - ta je všude, kde se hovoří o US hrdinech, kteří
rozbombardovali Škodovku, Svit, centrum Prahy a další objekty Československa ...
To jsou ti Noční vlci od "Putina" co přijeli uctít padlé ruské vojáky a televize
tam nebyla - zbabělci a kolaboranti měli strach přijít...

nás naozaj na konci 2. svetovej vojny oslobodil boli to Američania!......ale musím uznať, že vedeli
perfektne po rusky !!!

A co na to říkají Slováci ???:
Stará pani vstáva po správach od televízora a
konštatuje: ...až teraz konečne viem po rokoch, kto
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Abychom trochu odlehčili vážné politické téma, podívejme se na naše krásně
rozkvetlá žlutá pole . Nejenže se tam pěstuje něco žlutého, co nám kazí
palivo do aut i motocyklů, co ucpává trysky a karburátory, co způsobuje
výrazné snížení životnosti paliv a co je dokonce zdražuje, ale také to určitě
příliš neprospívá některým alergikům. Těžko uvěříme těm naši „zeleným“
(vzpomeňte třeba na nezapomenutelnou Kateřinu Biomasu) , kteří nám tvrdí,
že ten žlutý všudepřítomný prášek je z borovic a ne z řepky!!! Vzpomínám si
dokonce, že kolega Michal měl jednou výstup z příslušníky dopravní policie,
kteří mu vytýkali, že má
plexisštít na skútr znečištěn
žlutým práškem a že je tedy
skútr pro jízdu nebezpečný,
protože on jako řídič z něj řádně
nevidí .
Ale podívejme se, jak je to
skutečně s řepkou a s osetou
plochou, myslím, že to hovoří
za vše . Na druhou stranu
ovšem jedna dobrá zpráva říká:
„Řepka dva roky nebude!!!“
Zemřel Niki Lauda
Bývalý rakouský pilot formule 1 Niki Lauda (22. 2. 1949 - 20. 5. 2019) vyhrál třikrát mistrovství světa (1975,
1977, 1984), zvítězil v 25 velkých cenách. V srpnu 1976 přežil na Nürburgringu vážnou nehodu, od té doby žil
s výraznou plastikou obličeje.
Niki Lauda byl v Československu velice populární,
a tak není divu, že z Brna, kde také Lauda kdysi
závodil a velice ochotně rozdával autogramy, jsem
dostal několik fotografií. Sice to nebyl motorkář,
ale automobilový závodník a pilot letadel (měl

vlastní leteckou společnost), ale já myslím, že jeho
jméno se stalo ikonou nejen mezi závodníky, ale i
mezi lidmi, kteří se příliš o závody F1 nezajímali,
proto si ho těmi čtyřmi fotkami připomeňte i
s komentářem, který jsme k tomu dostal.

Když jsem v roce 2004 přešel s video kamery na digitální nedokonalý Olympus, tak
vznikly tyto čtyři záběry z jediné Nikiho návštěvy v Brně
Ahoj! Posílám fotky s Nikim Laudou, které pořídil náš úžasný fotograf a violista Péťa
Pilát. Je na fotce s Nikim. Kdo ho nezná, tak je to ten brejlatý rozčepýřený borec...
Zdraví Ivana.

58

Zemřel Bohumil Staša, nejúspěšnější český závodník v Brně
Jan Červenka čtvrtek 10:49

Psal se rok 1971, Jawa a její závodění je na dně, komunisté definitivně utahují šrouby a osud brněnské
Gran Prix je nejistý. Slavný československý závodník Franta Štastný skončil kariéru, na jeho místo se
dere dvojice Bohumil Staša a Peter Baláž, o nějaké velké podpoře nemůže být ale řeč. Jenže pak se
v Brně dějí věci…
tak za to slušně tahá. Je rychlý a má štěstí,
zatímco soupeřům nepřeje. Teprve podruhé za
posledních pět let má problém Agostini se svou
MV Agustou, odešla převodovka. Odstupuje i
Grasetti, Staša jede jako z partesu a najednou je
na druhém místě za finským rychlíkem Jarno
Saarinenem a dál zrychluje. Přírodní okruh v Brně
měl tedy nějakých čtrnáct kilometrů a Staša
mohutně stahuje, v posledním kole v zatáčce
Hanse Baltisberger jej od prvního místa dělí jen
sedm vteřin!
Jenže pak v motoru začíná zvonit a Staša musí
ubrat plyn. Ví, že má náskok, a ví, že by byla
škoda o tyhle body přijít. Nakonec je z toho životní
úspěch a dodnes nepřekonané umístění českého
závodníka v české velké ceně. A i když někteří
škarohlídi tvrdí, že za normálních okolností by
Staša dojel maximálně pátý, pravda je taková, že
historie se neptá, a vy už víte, že chybělo málo, a
že Staša nemusel vůbec odstartovat. Tohle je totiž
motorsport. A zatím nejblíž vyrovnání byli jezdci
Lukáš Pešek a Jakub Kornfeill, kteří v Brně
dokázali dojet na třetím místě.
Nicméně nikdo nemůže Bohumilovi Stašovi
odpárat ani tohle druhé místo, ani dvacet titulů
mistra republiky. Na závodních tratích se objevoval
od roku 1961, to mu bylo čerstvých sedmnáct.
Talentu měl na rozdávání, a to jak jezdeckého, tak
konstruktérského. Uměl nejen řídit, ale věděl jak
chce mít motorku postavenou a uměl se i sám
postavit k ponku. V roce 1967 vyhrává svůj první
titul mistra Československa a stává se továrním
jezdcem strakonické Čezety.
Tady je na místě zmínit, že Jawa tehdy byla
slavnější značkou, ale to se začínalo měnit.
František Štastný sice se čtyřválcem vyhrává v
českém mistrovství a nakonec dojíždí v roce 1969

Patřil ke generaci Franty Šťastného a Gustava
Havla. Byl nejen talentovaný jezdec, ale i nadaný
konstruktér. A závodil, i když se závoděním už
oficiálně skončil, ostatně motorky ho provázejí celý
život… Bohumil Staša, legenda českého
motocyklového sportu, zemřel v pondělí ve věku
75 let.
Ale ne, tohle nemá být smutné čtení. Tohle má být
vzpomínka na československého motocyklového
jezdce, který zajel nejlepší výsledek na domácí
trati. Protože Bohumil Staša skončil v roce 1971
na okruhu v Brně na fantastickém druhém místě! A
přitom ještě tři hodiny před startem nebylo jasné,
jestli vůbec odstartuje.
Psal se 18. červenec, ale počasí bylo aprílové.
Den předtím v tréninku se hodně padalo, několik
jezdců končí s vážným zraněním v nemocnici,
mezi nimi i Phil Read, jeden z největších
konkurentů favorizovaného Agostiniho. A padá i
Bohumil Staša, a i když on je v pohodě, tak o jeho
Čezetě se to říct rozhodně nedá. Kliková hřídel
vypovídá službu u ostrého i náhradního motoru,
Staša přesedává ze čtyřválce na jednoválec a z
boxů vyjíždí černá šestsetrojka na otočku do
Strakonic do fabriky pro nový závodní motor. Nově
budovaná dálnice D1 má nějakých dvacet
kilometrů, zbytek se jede po okreskách. Je jasné,
že řidiče a pak i mechaniky čeká hodně práce…
Druhý den dopoledne, když startují slabší
kubatury, se do motocyklu montuje úplně nový
motor a Staša se chystá na start. Usmívá se, před
chvílí se totiž dozvěděl, jak Read v noci tajně utekl
z nemocnice a za pomoci svojí ženy zmizel za
hranice, že prý se bál české zdravotní péče. Co na
tom, že šlo jen o klíční kost.
Hned od startu jede Staša těsně za první pětkou, a
i když zajetí motoru proběhlo na silnici v boxech,
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i na úžasném třetím místě v brněnské Gran Prix,
ale nespolehlivost motoru a pak smrtelný pád
dalšího továrního jezdce Billa Ivyho znamená pro
Jawu faktický konec a ČZ přebírá žezlo.
Ale ani to netrvá věčně… Bohumil Staša jezdil za
strakonickou továrnu do roku 1972, ale
československé motocykly už se zahraniční
špičkou nedokáží udržet krok, nejsou peníze na
vývoj.
S výjimkou roku 1977, kdy se zkusil vrátit do
mistrovství světa na Jawě, už jezdí Staša jako
soukromník a na zahraničních strojích. Soupeří

prakticky jen s Balážem, v ČR jsou k neporažení,
na velké závody v zahraničí to už ale není.
Poslední závod mistrovství světa jede Staša v roce
1987 na německém Hockenheimu, v ČR končí o
dva roky později ve věku 43 let.
Nicméně motorkám se věnuje dál, dál závodí pro
radost na přírodních okruzích, staví motorky pro
mladší závodníky, svého syna Bohumila mladšího
nevyjímaje. Motocykly ho bavily do poslední
chvíle, pečlivě sledoval mistrovství světa, české
jezdce a nikdy si nebral moc servítky…

Jenže každý závod má svůj cíl. Bohumil Staša zemřel v pondělí 20.
května, necelý měsíc po svých pětasedmdesátých narozeninách. Příběh
generace Franty Šťastného a Gustava Havla tím definitivně končí. Kdo by
měl zájem se o Bohumilu Stašovi dozvědět víc, doporučuji knihu Jiřího
Wohlmutha, který vyšla v nakladatelství Grada.
Fakta:
Bohumil Staša získal dvacet titulů mistra
Československa v různých kubaturách a startoval i
mistrovství světa silničních motocyklů, ani jednou
však nejel všechny závody v sezóně. O to větším
úspěchem jsou jeho dvě osmá místa v celkovém
pořadí z let 1968 a 1969.
Celkově odjel 827 závodů, z toho jich 215 vyhrál.
Dvakrát stál na stupních vítězů seriálu MS,
pokaždé v Brně při Velké ceně Československa. V
3
roce 1969 byl třetí (kategorie do 500 cm ), o dva
3
roky později druhý (kategorie do 350 cm ).

„K závodění mě
přivedl
táta,
který
sám
závodil, neuměl
jsem
si
představit, že
bych to měl mít
jinak.“

Takže 20. květen 2019 byl opravdu pro závodní motorismus smutným dnem.
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Na II. Výškové prémie Liberecka, které budou
letos dokonce pod záštitou Libereckého kraje,
jsem vás už zval v minulém Občasníku, takže se
máme na co těšit. Lukáš určitě vymyslí zase
pěknou vyjížďku, tak se hlavně nezapomeňte
přihlásit, ať nepřijdete o nějaký ten sponzorský
dárek.
A samozřejmě nesmíme zapomenout na oslavy
výročí
našich
dvou
nejvýznamnějších
motocyklových firem, a to 90. výročí Jawy a
100. výročí ČZ. Druhý den (v neděli) po
oslavách u firmy Jawa je setkání ve Mcelích,
oslavy ČZ ve Strakonicích máme spojeny se
srazem ve Lhenicích. Tady je možná škoda, že
Brňáci ze zásady nečtou Občasník (protože ho
nepíše nikdo z Brna ), i když jsem je už vlastně
pozval, aby se přihlásili na sraz ve Lhenicích a
na oslavy ČZ, protože pokud nás bude aspoň 2025, budeme mít v penzionu kuchaře a zajištěné
snídaně a večeře. Jinak si je budeme muset
zajišťovat sami. To sice není žádná katastrofa, ale
ve Lhenicích není zase tak velký výběr restaurací
a pečené kolínko v pátek bývalo hooooodně
příjemným uvítáním po dlouhé jízdě na jih.
Občasník ale myslím čtou někteří Nasavrčáci,
takže pro ně to platí samozřejmě taky, a pokud
jsme se již předběžně dohadovali, doufám, že se
k nám jejich parta přidá .
Před Lhenicemi je ovšem ještě sraz ve Zruči nad
Sázavou, který bývá celkem hojně navštěvován, a
tak doufám, že letošek nebude výjimkou. Aktuální
informace budou na výše uvedené webové adrese
našeho klubu (ČSSČ).

Sraz ve Východních Čechách je myslím
organizačně připraven, takže podle pokynů, které
včas najdete na www.skutrklubcezeta.cz, se
budete moct přihlásit, aby organizátoři mohli
správně naplánovat a zajistit ubytování a
stravování.

Upozorňuji, že uzávěrka přihlášek na oslavy ČZ je 15.8.20019
v závodní jídelně firmy ČZ a nedostanete dárkový
Jinak samozřejmě veškeré informace najdete na
balíček. Na druhou stranu ušetříte 200 Kč za
http://www.czas.cz, ovšem i když se
startovné . K mému úžasu už toto někteří
nepřihlásíte, můžete do Strakonic vyrazit, jen se
dávno označili za velkou výhodu .
připravíte o možnost poobědvat a povečeřet
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Pitný režim
Na letních srazech se občas  sejdeme večer
v restauraci u piva a často se rozvíří debaty na
téma, které pivo je dobré a které ne. Každý má asi
jiné chuťové pohárky na jazyku, každý je zvyklý na
něco jiného, ale podívejte se na hodnocení
odborníků, které by mělo být nezávislé. Ale pak
v hospodě stejně většinou není nic moc na výběr a
musíte pít, co je  (pokračování v příloze).

Pitný režim je takové zaklínadlo, které vzniklo
v době vzniku PET lahví, kdy bylo potřeba
podpořit jejich prodej, což se zřejmě povedlo na
1000%. Od těch dob se někteří rozumní lékaři
snaží tuto blbost zvrátit a vysvětlit lidem, že není
třeba každý den do sebe nalít 2 litry vody, ale ať
už věříme čemukoliv, tekutiny ke svému životu
potřebujeme.

Dotaz řidičky.
Mám dotaz, potřebuji poradit: „Týká se to alkoholu za volantem. Včera jsme měli večírek a k večeři jsem
vypila 9 piv (0,5l) a k dezertu jsem si dala ještě 6 vodek. Proto jsem se rozhodla nechat auto u restaurace a
odjela jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všimla policejní hlídky, jak staví a pokutuje ostatní auta, ale
autobus nechali projet. Takže jsem se domů dostala bezpečně a bez stresu. To mě skutečně překvapilo. A
teď můj dotaz. Autobus mi stojí za barákem. Nevíte, jak bych ho mohla nenápadně vrátit?“ 
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Abyste si ale nemysleli, že vás snad nabádám
k nějakému požívání alkoholu před jízdou, tak se
trochu vážněji zamysleme nad bezpečností

našeho motocyklového a skútristického cestování
a já k tomu opět využiji jeden článek z webu. Proč
vymýšlet něco, co už někdo vymyslel přede mnou.

Čeští motorkáři stárnou
David Erben 7. dubna 2019
Vloni na českých silnicích zahynulo celkem 91
motorkářů, nejvíce za posledních osm let.
Meziročně stoupl počet jejich tragických nehod o
více než 40 procent. Dalších bezmála 500
motorkářů utrpělo při své jízdě vážné zranění.
Ukazuje se, že nehodovost jezdců na motocyklech
roste mnohem rychleji než prodeje těchto strojů –
nové registrace loni vzrostly jen o osm procent.
Český motorkářský „gang“ stárne. Každoročně se zvyšuje podíl aktivních milovníků motocyklů nad 45 let.
Nejvíce nehod se přihodí nováčkům, kteří vlastní motocykl teprve jeden nebo dva roky. Na tuto skupinu
připadá podle údajů Policie ČR více než pětina karambolů. Podle dlouhodobých statistik jsou nejohroženější
jezdci ve věku 35 až 44 let.
V roce 2018 bylo nejčastější příčinou smrtelných havárií řidičů motocyklů či spolujezdců nepřizpůsobení
rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky – zatáčkám, klesání, stoupání, šířce silnice apod. Oběti si
vyžádaly i kolize kvůli nedání přednosti v jízdě nebo řízení pod vlivem alkoholu. Z celkového počtu obětí v
letech 1993 až 2018 jich neměla přilbu téměř pětina. Zdroj: BESIP
Jak se připravit na sezónu
Samozřejmostí by měla být řádná údržba stroje po
zimě. Chabý technický stav by se mohl v
kombinaci s riziky na silnici vymstít. Nezbytné je
myslet i na správnou výstroj a přilbu. Vyplatí se
nešetřit na reflexních prvcích. Užitečný je i trend,
kdy motocyklisté oblékají jako svrchní vrstvu
reflexní vestu. První jízdy by v každém případě
měly být jen „zahřívací“. Jezdec by se měl znovu
sžít se svým strojem a nehnat se hned do
extrémů.
„Konec zimy a počátek jara je pro motocyklisty
velmi rizikovým obdobím. Na silnicích po několika
chladných měsících zůstává štěrk, písek či větve,
vozovka je studená a přilnavost pneumatik je

výrazně horší než v létě,“ připomněl vedoucí
oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš
Neřold. Také slunce zatím svítí během dne po
kratší dobu, takže nestačí vyhřát celou
komunikaci. A právě střídání suchých, teplých
úseků na vozovce s mokrými a stinnými pasážemi
jsou velmi zrádná.
Je třeba myslet i na to, že řidiči aut si musí po
zimě zase na své „jednostopé kolegy“ zvykat.
Proto se vyplatí předvídat a počítat s tím, že
motoristé v autech mohou motocykly přehlédnout.
Pro motorkáře je rizikové je i zvyšující se množství
velkých vozidel a SUV na silnicích, protože kvůli
nim mají horší viditelnost.

Plán akcí ČSSČ pro rok 2020
Tak pitný režim na léto máte snad ujasněný, a tak
doufejme, že se ve zdraví projezdíme a
propitnorežimujeme do dalšího roku. Jak jste se
mohli dočíst v minulém čísle, je teoreticky
připravena první společná akce „odštěpných
sekcí“ Skútrklubu Čezeta, a to se sekcí na severní
Moravě. Jezdí tam kolegové z Německa,
Slovenska, a tak se přidáme, doufejme, i my
z Čech a myslím, že by to mohl být velice pěkný
sraz i se slušnou porcí najetých kilometrů.
Ivan Maroš je zkušený a zodpovědný organizátor,
takže se plně svěříme do jeho plánů. I když jsem
zaslechl nějaké informace o tom, že se letos
všechno tak úplně nepovedlo a že zvolený kemp
neposkytuje služby obvyklé v 21. století v kulturní
zemi, tak Ivan do příštího roku určitě vymyslí něco
lepšího.
Jak jsem minule psal o možnosti srazu v Polsku,
to je samozřejmě taková vize do budoucnosti,

která ještě nemá žádný hmatatelný základ, ale
vyčkejme, co se z toho vyklube…třeba nic, třeba
krásný dlouhý výlet.
Naše parta má za sebou Expedice Grossglockner
(Rakousko), Balaton (Maďarsko), Drážďany
(Německo), na Slovensku jsme už byli na srazu
dvakrát, za rok zřejmě pojedeme potřetí na
mezinárodní skútrsraz, takže zbývá Polsko,
abychom ty naše okolní země navštívili všechny.
Abych tu nekázal bludy, v Polsku jsme
samozřejmě již v rámci vyjížděk byli, ale to byly
jen krátké výlety v rámci cestování po Krkonoších.
Měl jsem na mysli, že jsme ještě v Polsku nebyli
na několikadenní akci.
Jinak pro příští rok jsou zatím ostatní termíny i
místa srazů otevřené, doufejme, že budou II.
výškové prémie Liberecka, asi zůstane v plánu
tradiční sraz ve Zruči nad Sázavou, ale jinak
čekám na vaše nápady.
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Od paní Mgr. Kateřiny Vláškové z ČZ Strakonice jsem dostal mail, ve kterém mi posílá pozvánku na
besedu, která se koná den před oslavami 100. výročí založení firmy ČZ, a žádá mě o její rozeslání mezi
členy Skútrklubu. Rád tak činím i prostřednictvím tohoto Občasníku.

….a mám pro vás ještě jednu příjemnou informaci. Nevěřte těm bláznům, co běhají po parku a čtěte!!!
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PO UZÁVĚRCE
Pět základních rad, jak na silnici vyjít s motorkáři

Dalibor Žák 17. 4. 2019

Začátek letní sezóny znovu vytáhl do provozu větší počet motorkářů. Pro řidiče aut, kteří se
s nimi půl roku pořádně nepotkávali, zase představují na silnici „něco nového“. Zde je několik
tipů a rad, jak pochopit, proč motorkář dělá to, co zrovna dělá.
nemají tak o specifických oblastech jízdy na
motorce sebemenší tušení. A pak nechápou, proč
zrovna motorkář dělá to, co dělá. Snad vám
následujících několik bodů pomůže vysvětlit, že
motorkář je taky jen člověk, který chce stejně jako
vy dojet do cíle cesty bezpečně a včas.

Motocykl je pro někoho jen naprosto běžný
dopravní
prostředek,
pro
jiného
způsob
odreagování. Někdo na motorce jezdí každý den
do práce, jiný si chce o víkendu nebo po práci
trochu „vyčistit hlavu“.
Zatímco jezdci na motocyklu jsou obvykle i řidiči
aut, někteří „autaři“ na motorce nikdy nejezdili a
1. Motorkář jezdí pro radost
Až na naprosté výjimky nikdo nejezdí na motorce
z donucení, ale proto, že prostě chce. Motorkáři
tak zpravidla nejsou naštvaní a frustrovaní, jízdu si
naopak užívají. Podobné to mají ti, kteří se jdou
třeba po práci nebo o víkendu projet veteránem,
kabrioletem nebo nějakým sporťákem, který
neslouží ke každodenním rodinným povinnostem.
Lze tedy snad pochopit, že s jízdou na motorce
často souvisí prudké akcelerace a sem tam nějaké
to banální překročení předpisů.
Ale znovu opakujme, že nikomu kromě Policie ČR
nepřísluší v provozu kohokoli vychovávat. Jedině

Policie má na vychovávání a kárání řidičů právní
monopol, takže ostatní by se měli starat hlavně o
to, aby se všichni dostali do cíle cesty bezpečně a
včas. To, že někdo jede rychle na motorce nebo
se proplétá hustým provozem až dopředu k
semaforu, zatímco vy stojíte v koloně, vás
neopravňuje
dotyčnému
vysvětlovat
svou
představu o bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. To smí jen policista. A jestli vás to štve,
také si kupte silnou motorku. Uvidíte, jak potom
budete rádi, když si řidiči aut v koloně nechají
mezi sebou uličku, do které se motorka vejde.

2. Motorkář nevidí dozadu
Občas se může stát, že jezdec na motocyklu
udělá ne zrovna uváženou věc. Ale myslete na to,
že motorkář velmi špatně vidí za sebe. Zrcátka
motorek jsou malá a většinu jejich plochy vyplňují
ramena jezdce. A také se většinou třesou, čímž se
přehled jezdce na motocyklu o situaci vzadu ještě
zhoršuje.
Může se tak stát, že řidič motocyklu prostě neví,
že za ním jedete. Snažte se mu nedělat nelogické

manévry, nenajíždějte na něj a nechte mu víc
prostoru. Pamatujte na to, že zejména v dešti
nebude motorkář stroj do zatáček tolik klopit a
pojede výrazně pomaleji. Ve městě pak při
odbočování téměř zastaví, aby mu to na podélném
značení nebo tramvajových kolejích neuklouzlo.
Motorkář vás nechce omezovat, ale on z toho
stroje hlavně nechce spadnout.

3. Motorkář zapomíná vypínat blinkr
Naprostá většina motocyklů nemá automatické
vypínání blinkru jako auto. Může se tak stát, že
řidič motorky prostě zapomene, stejně jako vy si
ráno
zapomenete
rozsvítit
světla
nebo
„zapomenete“ vypnout mlhovku.
Můžete to svádět na nesoustředění jezdce, ale
jemu, na rozdíl od vás v autě, netiká hlasitá
akustická signalizace (stejně by ji v helmě za jízdy
ani neslyšel). A kontrolka upozorňující na zapnuté
blinkry bývá velmi špatně vidět v přímém
slunečním světle. V tlustých rukavicích se také

může stát, že řidič tlačítko vypnutí blinkrů
nedomáčkne.
Z toho plyne jedno důležité upozornění. Když ke
křižovatce po hlavní silnici přijíždí motorka, která
už z veliké dálky bliká, může se klidně stát, že
jezdec vůbec nemá v úmyslu odbočit! Pozor na to
a raději počkejte. Nespoléhejte se ani na to, že
signálem k odbočování je zpomalující motorka
před křižovatkou. Plno motorkářů před křižovatkou
raději zpomaluje, protože se bojí nepozorných
řidičů na vedlejší silnici.

4. Motorkář potřebuje stejně místa jako auto
Běžná motorka je sice menší než auto, ale na
silnici potřebuje stejně prostoru jako osobák.
Zaprvé myslete na to, že motorka se musí do
zatáček naklopit. A také počítejte s tím, že
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motorkář mnohem víc kličkuje mezi dírami,
nerovnostmi a překážkami na silnici.
Veliký pozor ve městech s tramvajovým provozem
a kolem železničních přejezdů. Motorkář si musí
extrémně kluzké tramvajové (nebo jiné) koleje

deště, protože pak ta bílá barva klouže jako led. A
ani na dlažebních kostkách nemá motorkář úplně
vyhráno.

najet téměř kolmo a opatrně. To samé platí pro
vodorovné dopravní značení, jak už jsme to
naznačili výše. Přechod pro chodce a čáry na
silnici jsou pro motorkáře postrach, zejména za

5. Motorkář nechce/nemůže být vždycky rychlejší
styčné ploše pneumatik, motorky umí brzdit na
Ne vždycky musí motorkář letět jako blázen
podobné dráze jako auta, jenže zatímco v autě
dvoustovkou. Někteří si nejsou na motorce jistí a
prostě stačí sešlápnout pedál vší silou, brzdění na
jezdí pomaleji než okolní provoz. Některé motorky
motorce vyžaduje o dost víc umu.
(a hlavně skútry) pak třeba nejedou víc než
Méně zkušení motorkáři se bojí za brzdy pořádně
osmdesátkou. Hlavně ve městech počítejte s tím,
vzít, nebo za ně berou příliš zprudka, a blokují si
že malá „padesátka“ pro začínajícího motorkáře
tak přední kolo. Když si ho zablokují v rovině,
má rychlost omezenou na nesmyslných 45 km/h.
často se ještě stačí leknout, brzdu pustit a pak už
Přes padesát mu to nepojede ani z kopce.
nebrzdit vůbec. A přestože dnes už všechny nové
Spousta motorkářů se chce jen projíždět tzv. na
motorky musí mít povinně systém ABS, většina
pohodu sedmdesátkou. Proto se na motorkáře
motorek na silnici je staršího data a nic
nelepte a klidně ho normálně předjeďte, když
podobného nemá. Je to tedy hlavně o jezdci. Z
chcete jet rychleji. Zase ale myslete na to, že on
podobného důvodu je motorka většinou také
vás může špatně vidět, tak mu nechte víc
pomalejší v zatáčkách, takže s motorkářem v
prostoru, stejně jako je lepší nechávat víc prostoru
serpentýnách nezávoďte. Klopení motorky do
cyklistům. Zvláštní pozor pak dávejte, když
zatáček vypadá zvenčí možná jednoduše, ale
dojedete skupinku více motorkářů.
vězte, že ze sedla a bez pořádných zkušeností je
Je dobré také vědět, že většina motorkářů
celá situace poněkud jiná.
nezastaví tak rychle jako auto. I přes rozdíl ve
Bonus: Motorkář je také jen člověk
Asi nejjednodušší je přestat o motorkáři uvažovat
jako o stroji, ale spíše jako o člověku. Na rozdíl
třeba od cyklistů, kteří mají mnohdy problémy s
dodržováním aspoň elementárních pravidel
silničního provozu, má motorkář většinou platný
řidičák a ví, jak se na silnici chovat a co znamená
značka „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Motorkář také platí povinné ručení a vůbec má na
silnici stejné morální právo jako vy v autě. A když
si také koupíte motorku, uvidíte, proč je jízda na
motocyklu tak působivá. Ani kabriolet vám nedá
ten pocit svobody, spojení s okolím a zážitek z
toho, jak jste vystaveni vnějším vlivům.

Nové podmínky autovlaku!
Když před několika lety byl mezinárodní sraz
skútrklubu na Slovensku, uvažovali někteří
kolegové o tom, že bychom mohli je na Slovensko
autovlakem. Já jsem to odmítl, protože by to byl
naprostý nesmyl se takto namáhat, cestovat
vlakem, nakládat a skládat vozidla ….a pak se na
vyjížďce projet jenom 100 km a zase to všechno
absolvovat znovu. Nakonec i ostatní uznali
nesmyslnost tohoto návrhu, jeli jsme po ose a
prožili krásný výlet s mnoha nezapomenutelnými
okamžiky, jako prasklá řídítka, „příjemný“ asi 150
kg recepční v kempu v Hranicích na Moravě apod.
Nedávno jsem dostal od kamaráda mail s tímto
názvem, který je uveden nad článkem. Byla tam
následující informace a k tomu příslušný chat.
Který se nevyjadřoval příliš pochvalně o Českých
drahách. Každopádně jsem si podle přiloženého

odkazu na webové stránky informaci ověřil, a je to
pravda, takže možnost převezení skútru Čezeta
autovlakm neexistuje .

Byl sem koupit (už asi po pátý) autovlak Praha-Košice a pani za přepážkou
na mě vybalila nový přepravní podmínky, kde se mimo jiné píše, že je
zakázáno přepravovat motocykly s konstrukční rychlostí nižší než 120
km/h! Takže všichni kdo sedlaj dvěapůle maj smolíka. Takže bacha na to!
https://www.cd.cz/assets/info/cim-se-ridime/zuj_zmena-c--21_1-6-2019_final_cb.pdf strana 126
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10. Cítolibský sraz automotovetránů 25.5.2019
kterých nebývá moc vidět. Ale byla tam i zajímavá
auta, vojenská technika, traktůrek …jako nový.
Třeba mi to příště vyjde (nebo i někomu dalšímu),
abych se také zúčasntil s nějakým veteránem.

Na tomto srazu jsem se jen na chvíli zastavil,
abych se podíval, co hezkého přijede. Pár motorek
se sešlo, mezi nimi i jedna Čezeta ….měla asi tu
drahou RZ na přání . Taky jeden Super Sport,

Ještě pár zajímavostí
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Tak PAva za 38 litrů, Bizona za 172 litrů, takže
taková jedna soupravička by vás vyšla na 210
litrů. Už jsme zase s tou inflací trochu pokročili.
Snad aspoň ta upravená jawička z druhého
obrázku by byla trochu lacinější 

Čistě náhodou jsem se přes inzerát zkontaktoval se skútristou
Honzou M.. který mi poslal nejen fotku své Čezety, ale zajímavé
historické fotky z jejich rodinného alba Je to opravdu zajímavé,
že stejné chatky jsou na fotce z roku 1958 jako o 60 let později.
Honza mi napsal:
Fotky
použít
můžete. Společná s
Jawou 550 pařez je
v
Bludovicích
u
Havířova
a
ta
druhá fotka je z
Rožmitálu
pod
Třemšínem,
rekreační
středisko
Věšín.
Dodnes
tam
ty
chatky
jako
na
dobovém
fotu
(1958) jsou.
Honza M.

A ještě nový skútřík Lukáše
Strouhala pro manželku. Ale
myslím, že to ježdění bude
muset trochu odložit 
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Americká armáda v Česku
„Nejsilnější armáda světa versus česká dálnice
D1“ neodolal jsem a věnoval ji jednu stránku
našeho časopisu. To si nemůžeme nechat ujít .

Sice tato akce už proběhla před nějakým časem a
nechtěl jsem se jí věnovat, ale když jsem dostal
zajímavý mail s ryze českým humorem na téma
Zpráva z tisku:

Praha - Českem projede obří vojenská kolona americké armády. Bude čítat celkem
516 vojáků a 118 vozidel, z toho většina těžkých typu Stryker. Američané pojedou
napříč Českem třemi trasami a třikrát v Česku přenocují.

….a ještě zbylo místo pro pár dobrých rad na léto:

…………… a hlavně bacha na ploty !!!
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XIII. spanilá jízda automotoklubu BEZNO 8.6.2019
program a cestu na oběd, pak už jsme pokračovali
dál sami. Jak vidíte z fotek, účast byla docela
velká, sešly se převážně starší československé
motocykly, mezi nimi i několik skútrů. V koloně pak
jely také „padesátky“, takže to některé z nich
trochu brzdily, ale nebylo kam spěchat.
Myslím, že jako příjemné setkání se známými a se
stejně postiženými kolegy, je tato akce naprosto
vyhovující, postačující a příjemná, určitě to není
promarněný čas. Klub pořádá i podobné akce na
bicyklech (viz. pozvánka).

Jedná se o takovou menší akci regionálního
významu, i když už to byl XIII. ročník a myslím, že
budou další, protože podle toho, jaká byla účast,
to nevypadá, že by nebyl zájem. Je to takové
příjemné „vesnické“ setkání. Přijedete, žádný
spěch, žádný chaos, zajdete se registrovat,
dostanete samolepku a pohled, a pak u vedlejšího
stolku kávičku a nějakou doma pečenou buchtu.
Jeli jsme s dcerou s tím, že vyjížďka je směrem
k naší chalupě, kam jsme jeli, takže jsme
absolvovali jen společně s ostatními dopolední
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ZÁVĚR
Musím se přiznat, že jsem se až sám sebe
překvapil, když jsem dopsal všechny stránky a
články seřadil, k jakému jsem se propracoval číslu.
Tak jste si také určitě (vy stálí čtenáři) všimli, že
poprvé je v úvodu uveden obsah, abyste se v té
přehršli informací trochu lépe orientovali .
Myslím, že vše důležité jsem už napsal, vy jste se
dozvěděli o našich úžasných srazech a můžete
jen litovat, že jste se nezúčastnili. Ovšem srazy
pořádané ČSSČ pokračují až do září, takže
v případě vašeho zájmu sledujte informace na
těchto našich webových stránkách, kde jsou vždy
aktuální informace o blížícím se srazu nebo i
dalších akcích.
O tom, co si můžete přečíst v příloze, jsem už psal
v úvodu. Ten rekord v počtu čs. skútrů na jednom
místě se nám podařilo ustavit nový (takže stará
hodnota z přílohy už neplatí) a více než
dvojnásobným počtem oproti předcházejícímu
rekordu (11 let starému) jsme dokázali, že

ne v lese), a pokud ano, tak jen s úsměvem, jako
náš kolega při posledním srazu .
Nám všem bych chtěl popřát, aby se zase trochu
umoudřili čerpadláři s cenami benzinu a aby naše
stroje fungovaly celé léto (a nejen léto) bez závad.
Další číslo Občasníku vyjde opět na začátku
podzimu, takže zhruba na konci září, a to už
budeme mít prakticky celou motorkářskou sezónu
za sebou.

„Čezeta ŽIJE“.

Takže už mi jen zbývá vám všem popřát hezké
léto, mnoho šťastných kilometrů nejen za řídítky,
ale i za volantem, a samozřejmě stále na silnici (a
……a když už máme to léto, tak ještě na závěr trochu letního humoru.
Na začátek něco od kamarádů ze Slovenska. Víte, v čem se liší Slovák a Slovenka, když se vrátí od
moře??? V opálení (viz foto) .
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PŘÍLOHY
Benzinky
Už jsme tady v Občasníku probrali různá témata
(zvláště v přílohách), ale architektuře jsme se asi ještě
moc nevěnovali. Ovšem architektura je také úzce
spjata s motorismem, protože jednak existují dopravní
stavby a samozřejmě i stavby objektů primárně
určených pro motoristy. Ovšem i kdybychom pominuli
tyto objekty, tak pokud jedeme autem nebo na
motocyklu, tak architektura je všude kolem nás a my ji
chtě nechtě vnímáme. A buďto nás zaujme nebo je to
pro nás jen „okolí“ silnice, po které jedeme.
Možná jsme tady v Mladé Boleslavi trochu zhýčkaní
krásnými stavbami architekta Jiřího Krohy (5. června
1893, Bubeneč, Praha – 7. června 1974, Praha), které
nám tady zanechal, ale když jsem narazil na článek o
„Gočárových benzinkách“, věděl jsem, že do
Občasníku bude určitě patřit.
Nejdřív bych to sousloví rozdělil na dvě poloviny. První
z nich je Gočár, tedy architekt Josef Gočár (13.
března 1880, Semín – 10. září 1945, Jičín). Možná
vám jeho jméno nic neříká, ale pokud projíždíte
Hradcem Králové, jedete s velkou pravděpodobností
po Gočárově okruhu. Hradec Králové byl z hlediska
dopravní infrastruktury právě architektem Gočárem
naprosto geniálně a nadčasově navržen a
dodnes (přestože provoz od doby návrhu
okruhu několikanásobně vzrostl) je stále toto
město celkem bezproblémově průjezdné
(minimálně v porovnání s jinými městy).
Druhá polovina toho sousloví se týká
benzinek, čili benzinových neboli čerpacích
stanic. Dříve jsme měli prostě „benzinky“ a
nikomu to nebylo divné. Za minulého režimu
byly státní podniky vlastně monopolními dodavateli,
což z hlediska konkurenčního bylo asi nevýhodné, na
druhou stranu jste ale nemuseli sledovat ceny, protože
byly u všech benzinek stejné, ať v Praze nebo
v Kotěhůlkách.
Dnes už má název „Benzina“ zcela jiný význam. Sice
stále jezdíme k benzinkám pro benzin, ale můžeme si
vybrat z mnoha firem zajišťujících tyto služby, jednou

z nich je právě Benzina. Možná nebude na škodu,
když uvedu, co o této firmě říká encyklopedie:
Benzina je
původně
česká
distribuční síť pohonných hmot a
motorových olejů. Značka vznikla v
roce 1953. V roce 1958 byla
zaevidována jako oficiální značka
Sdružení
československých
rafinerií.
Po
rozpadu
tohoto
koncernu vznikla samostatná státní společnost
Benzina, která byla později privatizována. Od roku
1995 je součástí holdingové struktury Unipetrol. V roce
2002 se Unipetrol stal jediným akcionářem Benziny. V
roce 2016 byly společnosti Unipetrol RPA a Benzina
sloučeny. Benzina se tak stala odštěpným závodem
společnosti Unipetrol RPA. Na konci března 2018
vzrostl počet čerpacích stanic Benzina na 406. Tržní
podil Benziny vzrostl na 22,2 %. Jde o nejrozsáhlejší
síť.
Vraťme se ale k panu Gočárovi a jeho benzinkám.
Dnešní benzinky jsou obrovské, krásné, klimatizované,
s doplňkovým
prodejem
a
nepřetržitým
provozem….ale my starší ročníky pamatujeme i
benzinky daleko menší a romantičtější, kde
jsme si benzin do pionýrů míchali ve zvláštní
konvi a plnou nádrž si pořídili za 10 Kčs (4 l
včetně oleje ). Benzinky byly ve městech,
někde třeba i přímo na křižovatkách (třeba tady
u nás v Mladé Boleslavi na ulici Ptácká), ale
pak přišel nějaký nesmyslný předpis a
benzinky z města zmizely a byly vyhnány za
města do polí. Tam už se stavěly benzinky
větší a modernější, ale ty krásné a malé benzinky
z měst nenávratně zmizely nebo jen po nich zbyla
prázdná a často neútulná místa.
A tak se aspoň na chvilku zkuste zasnít, přenést se
několik desetiletí zpátky a představit si, že zase
tankujete o takto krásné benzinky ……. a třeba benzin
Normál za 2,10 Kč nebo Speciál za 2,40 Kčs (drahý
Super za 3,00 Kč byste asi do Čezety nebo kejvačky
netankovali, to by byla škoda peněz )

NEJKRÁSNĚJŠÍ BENZÍNKY STAVĚL GOČÁR

Když architekt Josef Gočár navrhoval ve 30. łetech benzínové pumpy, nepředpokládal, že by se z nich jednou mohly
stát kulturní památky. Vlastně nemohly… Z plejády Gočárových čerpacích stanic se totiž dodnes žádná nedochovala.
Dalo by se považovat za nespravedlnost doby, že za
motoristické veterány se platí milióny, zatímco stejně
starým benzínkám se
věnuje minimální péče.
Přitom se jedná (anebo
jednalo)
o
skvosty
srovnatelné se starými
aerovkami a pragovkami.
Drobné funkcionalistické
perly, obrácené čelem k
hlavním silničním tahům.
V začátcích automobilismu se benzín prodával u
drogistů nebo hokynářů, ale po první světové válce se

po republice začaly ve velkém stavět čerpací stojany s
vlastními nádržemi. Prvorepublikový automobilový
boom si ovšem žádal čím
dál víc pohonných hmot,
a tak se postupně přešlo
k výstavbě benzínek v
dnešním smyslu slova.
Zpravidla
bývaly
zastřešené a vybavené
kioskem pro zřízence.
Ten kromě obsluhy několika sloupkových stojanů
zastával také servisní služby, bylo-li třeba.
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V meziválečném Československu se nejlépe
etablovaly dvě firmy obchodující benzínem –
pardubická rafinérie Fanto a pražští Bratři Zikmundové
(pozdější Paramo a Benzina). Obě z nich vlastnily sítě
několika stovek čerpacích stanic, a tak kromě

početného týmu pumpařů zaměstnávaly také
architekty, kteří měli výstavbu na starosti. Benzínka
totiž není klasickou technickou stavbou, u které
jde pouze o účelnost. Do jisté míry u krajnice plní také
reprezentativní roli a láká motoristy k zastávce.

Trojice Machoňových benzínek pro značku Bratři Zikmundové. Vlevo: čerpací stanice v Hlubočepích. Vpravo:
benzínky v Krči a Hrdlořezích.

Realizace Josefa Gočára pro značku Fanto. Nahoře: čerpací stanice na Klárově a ve Kbelích.
Na další straně: benzínky v Hrdlořezích a v Moravské Ostravě.
Pro firmu Fanto navrhoval čerpací stanice věhlasný
Josef Gočár, který má na svém kontě zřejmě
nejikoničtější českou benzínku všech dob –
funkcionalistickou vlnu na pražském Klárově. Dvorním
architektem konkurenčních Bratří Zikmundů byl pro

změnu Kotěrův spolupracovník Ladislav Machoň. Práci
obou z nich na poli motoristické infrastruktury
zmapoval v roce 1940 časopis Architektura, ze kterého
pochází většina doprovodných fotografií.
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Pokud je mi známo, z Gočárových benzínek se
nedochovala ani jediná. V Machoňově případě byl
osud naštěstí milosrdnější. Na pražském Zličíně
dodnes stojí jedna z jeho realizací, ovšem v naprosto
dezolátním stavu. Přitom se jedná o vzácný dokument

doby, který by stál za záchranu. Do soupisu národních
kulturních památek se dosud probojovala jen benzínka
ve středočeském Milíně a čerpací stojan na Božím
Daru. (viz dole)

Zbytek Machoňovy funkcionalistické benzínové pumpy na pražském Zličíně
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Aby bylo o čem mluvit u „PIVA“
Pivo je kvalitní potravina, která léčí! Druhý nejrozšířenější nápoj na světě obsahuje množství vitaminů,
vápník i stopové prvky. Pomáhá v léčbě kardiovaskulárních nemocí, působí močopudně, zlepšuje
trávení a má tlumící účinky. Shodují se na tom odborníci z Fakultní nemocnice v Plzni. I oni ale
připomínají, že všeho moc škodí!
Už v dávné historii byl zlatavý mok chápán
jako lék. Podle lékařů může i dnes pivo léčit,
pít se ale musí s mírou. „Platí, že ženy by měly
vypít nejvíce jednu třetinku a muži maximálně
litr piva. Takové množství si klidně mohou
dopřát denně,“ vysvětlila nutriční terapeutka a
spoluautorka knihy nazvané Pivo a zdraví
Jaroslava Kreuzbergová.
Zvláště Češi si na pití piva potrpí. Jako
nejčastější důvody, proč si pivo dávají, uvádí
tišení žízně, občerstvující a uklidňující účinek a
chuťové vlastnosti. Podle lékařů nelze pivu v
rozumné míře upřít pozitivní vliv na
kardiovaskulární systém, pivo uklidňuje,
pomáhá trávit, zásobuje nás vitaminem B a
obsahuje také antioxidanty, které brání
předčasnému stárnutí. V některých případech
ale podle odborníků pití piva naopak škodí.

„Vyhnout by se mu rozhodně měli lidé s
onemocněním slinivky, jater a žlučníku. Není
vhodné ani u těhotných žen. Pokud už si ho
nemohou čas od času odepřít, pak by si ho
měly dát jen občas maximálně třetinku, ale
rozhodně ne v prvních třech měsících
těhotenství,“ popsala Kreuzbergová.
Odborníci však rozhodně nedoporučují pivo
jako afrodiziakum. Ženy jsou po něm sice
povolnější, na muže ale má ve větším
množství výrazně tlumící efekt. Lékaři ho
chápou jako potravinu, proto je nutné počítat i
s jeho kalorickou hodnotou. „Pivní bříško není
žádný výmysl, ale realita. Organismus si tuk
ukládá přednostně na břiše. Při hubnutí ho
proto
rozhodně
nedoporučuji,“
dodala
odbornice na výživu.

V jednom půllitru piva najdete:











880 kJ
2 g bílkovin
12 g sacharidů
25 mg sodíku
190 mg draslíku
40 mg vápníku
45 mg hořčíku
75 mg fosforu
ﬂuorid, jód, selen, niacin, riboﬂ avin,
vitamín B6, B12, kyselinu listovou

Co možná o pivu nevíte:











Němky vypijí tolik piva jako čeští muži.
Jeden Čech vypije ročně průměrně 320 piv.
Pivo se vařilo o 2000 let dřív, než se pekl z obilí chleba.
Kolébkou výroby piva je Mezopotámie, kde se pěstovaly už 7000 let př.n.l. různé obiloviny.
Předpokládá se, že výroba piva byla objevena náhodou při zjištění, že v nádobce, ve které
bylo rozemleté obilí a do které vnikla voda, vznikl příjemný nápoj s omamným účinkem.
Nejstarší písemné zprávy o pivu pocházejí z Babylonu z období přibližně 3000 let př. n. l.
Novinkou je čokoláda s příchutí piva. Vyrobila ji cukrářka Hanna Fredericková, která unikátní
lahůdku představila odborníkům v Auclandu na Novém Zélandu. Součástí čokolády jsou
extrakty ze dvou druhů tmavého ležáku.
Velký zájem je o netradiční piva s příchutí vanilky, bylinek, banánu, višně, čokolády,
eukalyptu, hřebíčku, medu nebo i o pivo s uzeným aroma.
Frčí i pivní zmrzlina, kterou v létě vyrábějí v Richter Pub Bulovka v pražské Libni.
Milovníci zlatého moku ocení pivní kosmetiku v podobě sprchových gelů, šamponů nebo
mýdla s pivními extrakty.
Hitem jsou i pivní lázně, kde vás až po krk naloží do teplé vody o teplotě až 37 stupňů. Ta je
obohacena kvasnicemi, chmelem, sladovým šrotem a dalšími přísadami k výrobě piva. Lázně
najdete v Chodové Plané v Západních Čechách, Harrachově v Krkonoších nebo v Ostravě.
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Kdo vlastní české pivovary?
nových pivovarů. Po divoké privatizaci
devadesátých let nastoupily velcí světoví hráči
i na naši domácí scénu, kde působí prakticky
dodnes.

Většina velkých českých pivovarů a značek má
kořeny ještě v Rakousku - Uhersku, kdy bylo
nejvíce pivovarů (v roce 1712 bylo 1294). Za
socialismu přišlo znárodňování a zakládání

Seznam pivovarů, značek a jejich majitelů
Název
pivovaru

Značky piva

Většinový vlastník

Země
vlastníka

Plzeňský
prazdroj

Pilsner Urquell, Gambrinus,
Radegast, Velkopopovický
kozel, Primus

Asahi Group Holdings

Japonsko

Pivovary
Staropramen

Staropramen, Velvet,
Ostravatr, Bráník, Vratislav

MolsonCoors Brewing
Co.

Kanada a
USA

Heineken
Česká
republika

Zlatopramen, Krušovice,
Starobrno, Březňák, Dačický,
Hostan, Louny

Heineken N.V.

Nizozemsko

Budějovický
Budvar

Budějovický Budvar, Pardál

Státní podnik

Česká
republika

Pivovary
Lobkowicz
Group

Lobkowicz, Platan, Uherský
Brod, Merlin, Klášter,
Rychtář, Černá Hora, Ježek

CEFC Group (Europe)
Company

Čína

LIF Group

Svijany, Rohozec, Primátor

LIF Group

Česká
republika

PMS Přerov

Holba, Litovel, Zubr

HSK Invest

Česká
republika

50 % Duvel Moortgat,
25 % Stanislav Bernard,
25 % Josef Vávra

Belgie, Česká
republika

Rodinný
Bernard
pivovar Bernard
Pivovar
Nymburk

Postřižinské pivo

Ing. Pavel Benák

Česká
republika

Pivovar
Samson

Samson

Anheuser-Busch InBev

Belgie

Zdroj: Oficiální stránky společností, obchodní rejstřík
pouští do "svých" restaurací malé nezávislé
pivovary. Pivovary se potýkají ovšem s novými
trendy a lehkým úbytkem spotřeby piva. Ale
Česká republika nadále patří i po zdražení piva
mezi ráje všech světových pivařů, protože se
ceny piva v restauracích i nadále pohybují na
cenách nealkoholických nápojů (například
balené vody).

I přes stoupající oblibu malých pivovarů si v
Česku drží výsadní postavení převážně pár
pivovarů, které vlastní většinu velkých značek
(pět největších pivovarů se podílí na cca 88
% veškerého výstavu). Na tento trh se velmi
špatně proniká, protože velké pivovary mají
zavedené svoje distribuční cesty, dodávají
restauracím různé vybavení a další výhody.
Nicméně v poslední době i samotní velcí hráči
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Kolik se v ČR vyrobí piva a kam se české pivo vyváží?
země,
kam
putuje
české
pivo, patří
Slovensko, Německo a Polsko. Vývozu do
zemí mimo EU kraluje Rusko, Jižní Korea
a USA. Jako luxusní značky jsou do světa
vyváženy Pilsner Urquell i Budějovický Budvar,
ale rovněž i Krušovice, Kozel a Staropramen.
Zajímavostí je, že se pivo v řádech stovek
dolarů vyvezlo dokonce i do Severní Koreje.

Výstav
piva
(tedy
celková
produkce
piva) minulý rok klesl a to z 20,46 milionů
hektolitrů v roce 2016 na 20,32 milionů
hektolitrů v roce 2017, nicméně již 3 roky po
sobě byl výstav přes 20 milionů hektolitrů, což
v českých zemích nemělo nikdy předtím
obdobu.
Minulý rok se do zahraniční vyvezlo cca
4,6 milionů litrů piva. Mezi hlavní exportní

Seznam pivovarů dle celkové produkce piva
Výstav piva v
hektolitrech

Podíl na
výstavu v %

Pilsner Urquell, Gambrinus,
Radegast, Velkopopovický kozel,
Primus

10 150 000

49,95 %

Pivovary
Staropramen

Staropramen, Velvet, Ostravatr,
Bráník, Vratislav

3 100 000

15,26 %

Heineken Česká
republika

Zlatopramen, Krušovice, Starobrno,
Březňák, Dačický, Hostan, Louny

2 300 000

11,32 %

Budějovický
Budvar

Budějovický Budvar, Pardál

1 470 000

7,23 %

Pivovary
Lobkowicz Group

Lobkowicz, Platan, Uherský Brod,
Merlin, Klášter, Rychtář, Černá
Hora, Ježek

894 000

4,40 %

LIF Group

Svijany, Rohozec, Primátor

802 000

3,95 %

PMS Přerov

Holba, Litovel, Zubr

755 000

3,72 %

Rodinný pivovar
Bernard

Bernard

332 800

1,63 %

Pivovar Nymburk

Postřižinské pivo

163 500

0,80 %

Pivovar Samson

Samson

156 000

0,77 %

Název pivovaru

Značky piva

Plzeňský
prazdroj

Zdroj: žejdlík.cz a ČTK, Pivovar Bernard

Trendy v pití piva
Mezi hlavní trendy pití piva patří přechod od
čepovanému
k
lahvovému
a
hlavně plechovkové pivo zažívá v Česku
renesanci. Je to praktické, nic se nemusí
vracet a obal se snadno vyhodí. Ovšem
hliníkové obaly zatěžují přírodu a používaní
skleněných lahví je více přátelské k naší
planetě. Češi se rovněž toto léto vrací k
obyčejnému pivu a již tolik nepijí ovocná piva.

Dále roste podíl malých pivovarů, ale ty pro
velké hráče stále nepředstavují velkou
konkurenci. Rovněž roste obliba výroby
vlastního piva "doma na koleni". S českou
značkou piva málokdy sáhnete vedle a pivo
patří mezi nejlepší iontové nápoje a obsahuje
řadu vitamínů, jenom to nesmíte přehnat
s množstvím.
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Spotřeba piva v Česku
Češi se mohou pyšnit prvenstvím ve
spotřebě piva na osobu (kdyby se ovšem
počítalo samotné Bavorsko, tak by nás
porazilo). Toto prvenství mezi státy držíme už
téměř čtvrtstoletí. Sice jsme trochu v pití

zlatavého moku polevili, spotřeba piva minulý
rok klesla z 143 litrů na osobu v roce 2016 na
138 litrů na osobu v roce 2017. Celkem se v
Česku vypije přibližně 16,04 milionů litrů
piva.

Kolik je v Česku pivovarů?
V
Česku
je
v
současné
době
kolem 444 pivovarů a číslo poslední roky
neustále
narůstá. Ovšem
nemůžeme
očekávat, že v českých zemí budou počty
pivovarů lámat rekordy, protože za RakouskaUherska bylo na našem území dlouhodobě

Označení piva se v Česku mění.

přes 1 000 pivovarů (z toho většina malých). V
dnešní době je trh s pivem prakticky ovládán
několika velkými hráči. Přesto obliba malých
pivovarů neustále roste, protože výroba piva je
dostupnější než v minulosti.

Zdroj: https://www.finance.cz/513517-ceske-pivovary/

V prosinci začala platit vyhláška ministerstva zemědělství. Například svrchně kvašená piva se musí
nazývat plná piva, název speciály nahradí pojem silná piva. Od 1. prosince zároveň začalo roční
přechodné období, během něhož se musí natisknout nové etikety.
stupňů Celsia. Ležáky a výčepní piva jsou
ale nadále dominantní - podíl jiných
kategorií piv se na českém trhu pohybuje
maximálně v řádu procent.
Pro pivovary nejde o žádnou novinku.
Vyhláška totiž vznikala více než tři roky.
"Nyní platí jeden rok přechodné období, kdy
se můžete setkat s oběma označeními. Ale
od příštího 1. prosince by vám obsluha měla
říci, pijete plné pivo, případně silné pivo,"
říká Jaromír Fiala z Českého svazu pivovarů
a sladoven.

Právě speciálům a různým druhům
pšeničných piv se doteď často mylně říkalo
ležáky, upozorňuje Tomáš Maier, specialista
na pivo z České zemědělské univerzity:
"Dodneška jsme se mohli dozvědět třeba z
etikety, že se jedná o pšeničný ležák, což je
protimluv. To je jako kdyby někdo řekl, že
černá barva je bílá. Teď konečně dochází k
tomu, že ležákem se bude nazývat jen to
spodně kvašené pivo."
Svrchně kvašeným pivům se bude říkat plná
piva. Ta vznikají při teplotách okolo 15-20
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Výpis z České databanky rekordů
Tyto údaje jsou zapsány Agenturou Dobrý den, která zastřešuje celou obl ast rekordů a kuriozit.
Je správce České databanky rekordů, provozovatel Muzea rekordů a kuriozit, autor a vydavatel
České knihy rekordů a Czech Book of Records, pořadatel festiv alu Pelhřimov – město rekordů
a řady dalších akcí…

Nejvíc lidí na motorce
14 členů Týmu JAWA pod vedením Ing. Milana Hradeckého se dokázalo vměstnat na stojící motorku
JAWA, a poté ujet krátkou vzdálenost, aniž by se kdokoliv z účastníků pokusu vyjma řidiče dotkl
nohou země. Celková váha posádky, jejíž všichni členové byli starší 18 let, činila 1 079 kg.
Rekordu bylo dosaženo 12. června 2004 v rámci 14. ročníku mezinárodního festivalu „Pelhřimov –
město rekordů“.
Největší setkání motocyklů a jízdních kol značky Simson
Spolek historických vozidel Žabovřesky nad Ohří uspořádal setkání majitelů motocyklů a jízdních kol
zn. SIMSON, kterého se zúčastnilo 191 strojů dané značky. Majitelé 144 strojů dorazili na setkání z
celé České republiky po vlastní ose a 47 strojů dodalo místní Simson Muzeum. Akce byla zakončena
tzv. spanilou jízdou, které se zúčastnila většina strojů. Setkání bylo do České databanky rekordů
zaregistrováno 25. 8. 2018 v obci Žabovřesky nad Ohří.
Nejvíce motocyklů Yamaha TDM na jednom místě
Fórum www-tdm.cz uspořádalo XIII. TDM Sraz, v rámci kterého se na pelhřimovském náměstí v jeden
okamžik shromáždilo 208 motocyklů výhradně modelu Yamaha TDM. Motocykl kategorie silniční
enduro se vyráběl se v letech 1991 – 2011 ve třech modelových řadách 3VD, 4TX a RN08, jenž byly
všechny na srazu přítomny. Údaj byl zaregistrován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den,
spravující Muzeum rekordů a kuriozit, dne 10. září 2016 v Pelhřimově – městě rekordů.
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Nejpočetnější sraz mopedů Stadion
Žebrácký spolek mopedistů uspořádal jubilejní 10. ročník „Spanilé jízdy“, při němž se na jednom místě
soustředilo 457 mopedů značky Stadion. Účastníci srazu absolvovali na svých mopedech 60 km
dlouhou Spanilou jízdu. Rekordu bylo dosaženo 1. května 2010 ve městě Žebrák.
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Největší počet motocyklů Harley Davidson na jednom místě
Harley Owners Group uspořádal sraz motocyklů Harley Davidson, kterých se před kempem Džbán
sešlo celkem 272. Poté všechny motocykly vyjely na tradiční projížďku Prahou. Rekordní pokus byl do
České databanky rekordů zaevidován 4. června 2011 v Praze.

Největší počet vozíků za motocykly na jednom místě
Mentos Motorbikers Club uspořádal akci, při níž se sjelo celkem 81 motocyklů s přívěsnými a
návěsnými vozíky. Rekordu bylo dosaženo 21. července 2007 v obci Lhotka.
Nejvíce jezdců na minibiku na jednom okruhu
Roman Pokorný uspořádal akci Hobby minibike camp, při které se sešlo a následně několikrát objelo
závodní okruh 59 jezdců na minibikách. Rekordu bylo dosaženo 9. května 2009 za přispění
firem Hainz, Elfo a města PARDUBICE na motodromu ÚAMK v Pardubicích.
Největší setkání skútrů ČEZETA
Skútr klub ČEZETA uspořádal tradiční mezinárodní setkání majitelů těchto historických motocyklů
z 50. a 60. let 20. století, k němuž se na pelhřimovské náměstí sjelo 59 těchto strojů. Rekordu bylo
dosaženo 7. června 2008 v Pelhřimově – městě rekordů.
Nejdelší řada ze skútrů
Skútr klub ČR zorganizoval akci, při níž byla vytvořena řada z 293 skútrů. Rekordní „šnůra“ měřila
625,6 metru, přičemž rozestupy mezi jednotlivými skútry byl maximálně jeden metr. Rekordu bylo
dosaženo 13.června 2009 v Praze na Strahově v rámci 6. ročníku akce „Skútr šňůra“.
Nejvíc motocyklů ve svatebním průvodu - Slovensko
V den svatby Petera Schmidla a Anny Turečkové (Slovensko) 6. Května 2000 v Bratislavě jel v jejich
svatebním průvodu rekordní počet 597 motocyklů.
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Nejdelší Babetta
Viktor Smutný z Uhelné Příbrami zkonstruoval z původní JAWY Babetty, model 207, motocykl určený
pro 6 osob, jehož délka činí 294 cm. Výsledný stroj dokáže vyvinout rychlost až 25 km/hod. V rámci
konstrukce musel autor původní Babettu rozřezat, přidat další díly a z další Babetty druhé zadní
tlumiče, zdvojit celý rám kvůli váze, vyměnit zadní řetězové kolečko, přidat 5 párů stupaček, 140 cm
dlouhé sedadlo a druhé sedadlo pro posledního šlapajícího. Lanko k plynu je dlouhé 1,5 m, lanko
k zadní brzdě 2,5 m a hadička k benzínu 120 cm. Přestavba Babetty, vyrobené v roce 1982, trvala
šestičlennému konstruktérskému týmu přes 70 hodin.Babetta byla oficiálně představena 13. června
2009 v rámci 19. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.
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Nejmenší elektromotocykl
Jaroslav Holík z Březůvek zhotovil nejmenší elektromotocykl, který disponuje motorem Morini Franco
Motori o objemu 50 ccm. Hmotnost tohoto miniaturního motocyklu na elektřinu činí 50 kg. Na délku
měří celkově 154 cm, výška od země k řídítkům je 112 cm, výška od země k sedadlu pak 83 cm. Jeho
řídítka jsou široká 65 cm.
Elektrominimotocykl byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den zaevidován 10. června 2017
v rámci 27. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.

Plyšová motorka
Vojtěch Ryba, Jan Ryba, Pavel Mládek, Karel Mládek a Lukáš Dvořáček vytvořili originální plyšový
motocykl, a to tak, že kapotu Jawy 50-21 potáhli 3,5 m2 plyše. Rekordu bylo dosaženo 13. června 2009
v rámci 19. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.
Nejdelší skútr
Společnost EUROTEL, a. s. iniciovala v rámci své reklamní kampaně vytvoření atypického skútru
dlouhého 372 cm. Rekordní motocykl, na kterém může jezdit až 8 osob najednou, byl zkonstruován z
původního skútru zn. Piaggio model Vespa sprint o obsahu 150 ccm pocházejícího z 60. let 20.
století.
Přestavba skútru trvala konstruktérskému týmu 10 dní. Oficiální zaregistrování do České databanky
rekordů Agentury „Dobrý den“ Pelhřimov bylo provedeno 1. dubna 2005 v Praze.
Jízda na botách za motocyklem v nejvyšší rychlosti
David Bryknar z Ostravy Poruby dosáhl rychlosti 226 km/h, přičemž se nechal táhnout za motocyklem
Yamaha R1. Pokus absolvoval v upravené kombinéze z klokaní kůže, v hasičské obuvi HAIX a na
botách vyrobených ze speciální žáruvzdorné oceli s podrážkou 5 mm. Při jízdě v dřepu se držel
konstrukce upevněné v zadní části motocyklu, který řídil Karel Táborský. Rekordu bylo dosaženo 28.
srpna 2004 na letišti v Hoškovicích.
Nejrychlejší jízda na botách před motocyklem
David Bryknar z Ostravy Poruby dosáhl rychlosti 94,9 km/h, přičemž se nechal tlačit před upraveným
motocyklem pro stunt riding Honda CBR 900. Pokus absolvoval v upravené kombinéze z klokaní kůže,
hasičské obuvi Haix a na botách vyrobených ze speciální žáruvzdorné oceli s podrážkou 5 mm. Při
pokusu se po rozběhnutí držel rozkročmo ve stoje s rukama za zády řidítek motocyklu, který řídil Pavel
Vik "Max". Rekordu bylo dosaženo 4. června 2005 na letišti Plzeň - Nová Ves v rámci akce Extreme
Power Show.
Motorka bez řidiče
Milan Rozsypal, člen Streetfighter Stunts, opustil řízení svého stroje Yamaha XZF 1000, nechal se jím
ve speciálně upravených botách táhnout rychlostí 162 km / hod. a po ujetí několika desítek metrů se
vrátil na místo řidiče. Výkonu dosáhl 7. srpna 1999 na akci SPEED DAY na letišti v Brně Tuřanech.

Stránka

3

Rychlostní jízda po zadním kole motocyklu sólo
Josef Šiler z Klatov vyvinul při jízdě po zadním kole motocyklu HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE
rychlost 210 km/hod. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na letišti v Tchořovicích.

Rychlostní jízda po zadním kole motocyklu v sedu na řídítkách
Josef Šiler z Klatov vyvinul při jízdě po zadním kole rychlost 174 km/hod. Při pokusu seděl na
řidítkách svého motocyklu HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na
letišti v Tchořovicích.
Rychlostní jízda po zadním kole motocyklu se spolujezdcem
Josef Šiler z Klatov se spolujezdkyní Lucií Trnkovou vyvinul při jízdě po zadním kole motocyklu
HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE rychlost 217 km/hod. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na letišti v
Tchořovicích.
Rychlostní jízda po zadním kole motocyklu v sedu na řídítkách se spolujezdcem
Josef Šiler z Klatov se spolujezdkyní Lucií Trnkovou vyvinul při jízdě po zadním kole rychlost 157
km/hod. Při pokusu seděl na řidítkách svého motocyklu HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE a
spolujezdkyni vezl na sedadle. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na letišti v Tchořovicích.
Jízda po zadním kole motocyklu s vypnutým motorem
Pavel Hanzlík dokázal ujet po zadním kole sériového motocyklu Yamaha Fazer 1000 o hmotnosti 231
kg vzdálenost 92 metrů. Rekordu bylo dosaženo 31. srpna 2003 při akci Extrém víkend – Sršeň CZ na
letišti Plzeň – Líně.
Jízda na zadním kole motocyklu se dvěma spolujezdkyněmi
Pavel Hanzlík, majitel Streetfighter Stunts, vyvinul na svém motocyklu Suzuki GSXR 1200 při jízdě po
zadním kole se dvěma spolujezdkyněmi rychlost 153 km/hod. Výkonu dosáhl 7. srpna 1999 na akci
SPEED DAY na letišti v Brně Tuřanech.
Délka ujeté tratě jen po předním kole motocyklu
Josef Šiler z Klatov ujel vzdálenost 272,3 metru poté, co v rychlosti 234 km/hod postavil svůj
motocykl HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE na přední kolo. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na
letišti v Tchořovicích.
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Jízda po předním kole skútru
Marek Matoušek z Prahy dokázal ujet po předním kole skútru zn. PIAGGIO 70 ccm v úpravě Polini
vzdálenost 105,3 metru. Rekordu bylo dosaženo 3. června 2006 na letišti v Hradci Králové v rámci
akce BIKE FEST pořádané firmou MIRAMAR MEDIA, s. r. o.
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Jízda po předním kole na motocyklu
Milan Rozsypal z Kostic ujel vzdálenost 156,8 metru poté, co postavil svůj rozjetý motocykl zn. Honda
CBR 600 na přední kolo. Výkonu bylo dosaženo 20. července 2002 na letišti u obce Kámen na
Pacovsku v rámci 5. závodu mistrovství ČR v MOTOSPRINTU.

Nejrychleji na zadním kole motocyklu
Nejvyšší rychlostí 166 km/h jel po zadním kole svého motocyklu Pavel Hanzlík z Unhoště na
autodromu v Mostě 20. 5. 1997.
Jízda po zadním kole vsedě
Tomáš Vitanovský dosáhl při jízdě po zadním kole vsedě rychlosti 149 km/h na motocyklu Suzuki
GSXR 1100.
Rychlostní jízda po předním kole motocyklu
Josef Šiler z Klatov vyvinul při jízdě po předním kole motocyklu HONDA CBR 900 RR FIRE BLADE
rychlost 234 km/hod. Výkonu bylo dosaženo 5. října 2002 na letišti v Tchořovicích.
Babetta s největším počtem najetých km
Václav Kubů z Českého Rudolce byl do 27. ledna 2014 majitelem Babetty (typ 225/020) vyrobené roku
1995, na které za celých 19 let najezdil celkem 68 018 km. Pan Kubů byl prvním majitelem tohoto
stroje a po něm ho zdědila jeho dcera, Marie Kubů, která Babettu dál používá. Ke dni registrace měla
najeto již 68 101,7 km. Údaj byl do České databanky rekordů zaevidován v rámci mezinárodního
festivalu Pelhřimov – město rekordů dne 14. června 2014.
Nejvyšší nadmořská výška dosažená jízdou na minimotocyklu
Jaroslav Holík a Jan Holík z Březůvekujeli na minimotocyklech JH Pento Sport s koly o průměru 10
palců a objemem 50 ccm za 31 dní trasu dlouhou 14 000 km vedoucí přes Slovensko, Ukrajinu, Rusko,
Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Polsko. Mimo jiné překonali 10 vysokohorských
průsmyků v pohoří Pamír, přičemž dne 5. 7. 2013 v průsmyku Ak-Bajtal (Tádžikistán) dosáhli na svých
strojích rekordní nadmořské výšky – 4667 m n. m.
Výprava se uskutečnila 22. 6. - 23. 7. 2013 a do České databanky rekordů Agentury Dobrý den byla
zapsána v prosinci roku 2016.
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Vytrvalostní jízda na motocyklu se sidecarem
Petr Hošťálek (62 let) projel na motocyklu Kawasaki W 650 se sidecarem Velorex trasu Česká
republika (České Budějovice) - Čína (Peking) - Francie (Paříž), přičemž urazil 29 003 km. Výkonu bylo
dosaženo ve dnech 1. června - 31. srpna 2005 v rámci expedice Peking 40 000 km.
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Průjezd české posádky na českých motocyklech přes poušť Namib
Jiří Pavlík z Františkových Lázní a Vladimír Bunda z Chebu dokázali jako první občané České republiky
projet na motocyklech pouští Namib a to trasu dlouhou 575 km. Rekordní výkon navíc absolvovali bez
doprovodu a na 51 let starých motocyklech ČZ 150 (rok výroby 1951). Rekordu bylo dosaženo v rámci
MOTOEXPEDICE NAMIBIA 2002 probíhající 5. srpna - 17. září 2002, při níž rekordmané na území
Namibie ujeli celkem 3 280 km.

Vytrvalostní jízda na motocyklu
Petr Hošťálek (63 let) projel na motocyklu Yuki QingQi GY 200 trasu Čína (Lianyungang)/ Holandsko
(Rotterdam)/Česká republika (Průhonice), přičemž urazil 16 548 km a dostal se od břehů oceánu
Pacifického až na břeh oceánu Atlantického. Výkonu bylo dosaženo ve dnech 24. července - 8. října
2006 v rámci expedice YUKI SILK WAY ADVENTURE.
Největší výška vyjetá na motocyklu po lešenářské konstrukci
Miroslav Lisý, 11násobný mistr ČR a vicemistr Evropy v mototrialu, dokázal vyjet v čase 10,58 s po
speciální lešenářské konstrukci na trialovém motocyklu BETA REV 4T do výšky 920 cm. Rekordní
pokus uspořádalo u příležitosti otevření své nové pobočky v Praze, v ulici Na Příkopech 1598, CASINO
BONVER ve čtvrtek 16. června 2011.
Podjetí nejníže umístěné laťky na minimotocyklu
Aleš Spirman dokázal na 28 cm vysokém minimotocyklu vlastní výroby vsedě podjet laťku umístěnou
ve výši 90 cm nad zemí. Vleže poté podjel laťku ve výši 60 cm. Při obou pokusech se nedotýkal
žádnou částí těla země. Výkonu bylo dosaženo 14. ledna 2007 v rámci programu Agentury Dobrý den
na veletrhu GO a Regiontour Brno 2007.
Skok na motocyklu
Martin Miřejovský, člen týmu Flott Cascaders, přeskočil na svém motocyklu s použitím odrazové a
dopadové rampy sedmnáct vedle sebe stojících automobilů. Délka skoku byla 27 metrů a 46
centimetrů. Výkonu bylo dosaženo 21. července 1999.
Skok na crossovém motocyklu přes Velorexy
Jan Froněk z Kaplice přeskočil 19.9.1998 v Olomouci na crossovém motockylu 13 vedle sebe stojících
automobilů Velorex, tedy vzdálenost 17,8 m.
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Motocyklový betlém - KURIOZITA
Miroslav Urbanec vyrobil v průběhu 2 měsíců během roku 2013 motocyklový betlém, jehož délka je
285 cm, výška 110 cm a šířka 60 cm. Na výrobu této kuriozity byl potřeba papír, latex, polystyren,
lepidlo, provázky, špejle, tempery nebo také lepící pásku. Betlém obsahuje 55 motocyklistů, 2
samostatné stroje, 59 pěších osob, 84 zvířat, pařezy, stromy, keře, kameny a další objekty vyrobené z
papíru. Celkem je v něm obsaženo 365 různých motivů a osob. Betlém je vystaven v Krakonošově
moto muzeu v Dolních Štěpanicích. Údaj byl do České databanky rekordů zaregistrován dne 3. října
2014 v Pelhřimově.
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Skok na motocyklu bez odrazového můstku
Miroslav Lisý skočil na motocyklu typu Fantic o objedmu 250 cmm bez odrazového můstku
na vzdálenost 590 cm. Rekordu dosáhl 19.11.1999 v Schopping Parku v Brně.

Rodinné MOTO kuriozity
Tři zástupci jedné rodiny, Jaroslav Křen st. a jeho synové Jaroslav a Petr závodí v seriálu
Mezinárodního mistrovství ČR silničních motocyklů na přírodních tratích. Jaroslav Křen st., narozený
21. 9. 1945, je druhým nejstarším závodníkem tohoto seriálu. Ve sbírce motocyklů rodiny Křenových
nechybí světové unikáty jako např. motocykl PERTI o objemu 125 ccm nebo motocykl JAWA VAB
upravený Bohuslavem Vaňousem. Kuriózní skutečnost byla zaevidována 31. května 2014 v rámci akce
Jihobrněnský dětský den pořádané městskou částí Brno - jih v areálu Hněvkovského v Brně.
Nejrychleji sestavený motocykl
Omega Motorcycle Club o.s. zorganizovalo v rámci veletrhu MOTOCYKL 2013 rekordní pokus, během
kterého celkem 4 lidé sestavili motocykl typu Chopper z téměř 800 dílů za 27:43 hod čistého času. Na
konci skládání byl stroj nastartován jako důkaz, že je skutečně funkční. Údaj byl do České databanky
rekord zaregistrován ve dnech 7. – 9. března 2013 v Praze.
Pozn: Chopper, s motorem Revtech 100 cui, převodovka Revtech 6 speed, otevřený primár, brzdový
systém PM, vzduchový nastavitelný podvozek Legend, lak Olaf Pugner Airbrush.
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Nejrychlejší motorka
V sobotu 26. června 1999 na letišti v Plané u Českých Budějovic vyvinul Tomáš Loukota na stroji
Suzuki GSX 1300 R, zvaném též HAYABUSA, rychlost 281 km / hod.

Stručné pohledy milovníka historie, pomocných věd historických a literatury faktu
do zajímavých kapitol české historie a jejích zajímavých osobností



Dívka s lípou

na československé jednokorunové minci

z let 1957 - 1992

Jednokorunová mince s Bedřiškou Synkovou na reversu - autorka Marie Uchytilová-Kučová
(zvětšeno)

Zpracováno s použitím veřejně dostupných pramenů a vlastního archivu

Ing. Josef Kříž, panglotia@gmail.com
Strašov – únor 2019

Tajemství motivu slavné jednokorunové mince ražené od roku 1957
bylo odhaleno teprve před dvěma roky,
kdy se reportéři České televize vydali za pravdou až do Švýcarska.
Tam se setkali s Bedřiškou Synkovou, ženou,
která je vyobrazena na aversu této československé mince.
Pokud by komunisté znali identitu dívky, sázející lípu již tenkrát,
nestačili by se divit …
Známé akademické sochařce Marii Uchytilové-Kučové (1924-1989) se
podařilo něco, což až do nedávné doby téměř nikdo nevěděl, ale za co jí hrozil
v dané době velký trest. Na novou korunovou minci, vyraženou v padesátých
letech, si totiž za předlohu vybrala podobu dívky, kterou komunistický režim v r.
1954 uvěznil z politických důvodů v kriminále na 10 let. Jedná se o tehdejší 19letou
dívku, dnešní již třiaosmdesátiletou Bedřišku Hoffmannovou-Synkovou (*1935),
která od roku 1968 žije ve Švýcarsku.

Bedřiška Synková, provdaná Hoffmannová, ve svém švýcarském bytě

Skautku komunisti uvěznili, ale s jejím portrétem pak platili
Dívka s lípou se na nové jednokorunové minci objevila v roce 1957, její
představitelka si ale v té době odpykávala čtvrtý rok svého původně desetiletého
trestu vězení. Byla totiž odsouzena za vlastizradu, protože vedla skautský oddíl.
Bedřiška Synková byla potrestána za činnost ve skautské organizaci, kterou
tehdejší komunistický režim zakázal. Sama Synková k tomu tehdy řekla: „Nikomu
jsme nechtěli škodit, a taky jsme nikomu neškodili. Nepovažovali jsme za nutné
zákaz skautingu respektovat, protože jsme neviděli důvod.“ Tehdy jí bylo devatenáct
let. Její pražský skautský oddíl Ostříž tajně jezdil tábořit, vydával časopis a jeho
členové se připravovali na dobu, až režim padne. Nakonec ji ale zatkli jednoho
brzkého rána roku 1953, a Bedřiška Synková skončila v r. 1954 za mřížemi.

Políček režimu od rozhořčené sochařky
Příběh Bedřišky Synkové se dostal k sochařce Marii Uchytilové-Kučové,
která vyučovala na umělecké škole. Matka Bedřišky tam totiž pracovala jako
sekretářka a případ své dcery sochařce vyprávěla. Trpký osud Bedřišky vybudil
sochařku Marii Uchytilovou k tomu, aby použila její portrét v návrhu na novou
jednokorunovou minci s tím, že se režimu originálně pomstí. Byla tak rozčilená, že
matce Bedřišky řekla: „Přineste mi fotografii, já se ji pokusím zpracovat a dám ji na
korunovou minci. Nikdo to ale nesmí vědět“. Začal se tak rodit jeden z velkých
husarských kousků, o kterém se dlouho vůbec nic nevědělo. V roce 1957 se totiž
komunistický aparát rozhodl zavést nové bankovky a mince. Do soutěže o návrh
podoby jednokorunové mince se proto přihlásila i Marie Uchytilová. Sochařka se
nenechala zastrašit možnými důsledky svého jednání a do soutěže poslala svoji
verzi koruny s vyobrazenou Bedřiškou Synkovou jako dívku s lípou.

Tehdy 19letá Bedřiška Synková

Akad. soch. Marie Uchytilová-Kučová

Kdyby se totiž ukázalo, že má být na československé minci odsouzený člověk, který
si právě odpykává ve vězení trest, mohl by strůjce nápadu potkat zlý konec. „Pokud
by jí prokázali politický úmysl poškodit stát, že to byla třeba jistá forma sabotáže
nebo provokace, myslím, že v té době by reakce režimu mohla pro takového
člověka být osudová,“ uvedl historik PhDr. Prokop Tomek, PhD. (* 1965), který
v letech 2006-2009 vedl mimo jiné i cyklus přednášek o třetím odboji na Univerzitě
Pardubice.

Návrh, který si prosadil ministr financí:
Návrhů na minci se sešlo více než sto. Podvratný nápad se vůbec nemusel
uskutečnit, jelikož komise původně k ražbě doporučila návrh s hutníkem. Zasáhla
ale náhoda. Soutěž skončila, porota výsledek soutěže podepsala a předpokládala,
že je tedy rozhodnuto. Jenomže tehdejší ministr financí Julius Ďuriš (1905-1986)
si vyžádal poslední slovo. Byl to právě on - tvrdý zastánce komunistické linie - který
nevědomky prosadil návrh, kde byla vyobrazena vězněná skautka Bedřiška
Synková. Návrhy mu tehdy zavezl sám předseda poroty. Jejich prohlídce prý
věnoval pouhých deset minut a následně ukázal na návrh Uchytilové s tím, že právě
ten se bude razit. A slovo ministra platilo.

Mince s motivem ženy v pokleku, jež sází lípu, byla ražena ve Státní
mincovně v Kremnici ze slitiny 91 % Cu (měď), 8 % Al (hliník), 1% Mn (mangan). Má
vroubkovanou hranu a je nemagnetická. Platila od 2. září 1957 do 31. prosince
1992. Její průměr je 23 mm a hmotnost 4 g. Nejzajímavější na minci je poselství,
které nese!

Jeden se bál druhého, proto se to povedlo
Zatímco mince s vyobrazením Synkové se oslavovaly i ve filmovém týdeníku,
sama odsouzená dál čekala ve vězení. Její matka se ale rozhodla za dceru bojovat.
Vypravila se na Ústřední výbor komunistické strany Československa se žádostí
o propuštění své dcery. Nikoho tam neznala, ale přečetla si dole cedulku se jmény
a vydala se za jedním úředníkem. Ten odmítal dokument převzít s tím, že to
nespadá do jeho kompetence. Řekla mu odvážně a zcela naslepo, že půjde za jeho
kolegou, který sedí o patro výš. Na úředníka to zapůsobilo jako hrozba, protože
jeden se bál druhého. Řekl jí tedy, že si žádost vezme na starost. Úředník pak
žádost odnesl k podpisu tehdejšímu prezidentu Antonínu Novotnému. Novotný
celkem bez velkého přemýšlení žádost hned podepsal. Díky podpisu tehdy
mocného komunisty si tak dcera nakonec odseděla „jen“ pět místo původních
deseti let. Po propuštění z vězení se Bedřišká Synková setkala tváří v tvář
s umělkyní, která ji dostala do peněženek všech lidí v naší zemi.

Krátká šance obnovit Skauta
Skautingu, který ji přivedl za mříže, se Bedřiška úplně nevzdala. V roce 1967
se politická atmosféra v Československu postupně uvolňovala a skauting začal
znovu ožívat. Bedřiška Synková se znovu začala angažovat. Vytvořila menší oddíl s
šesti děvčaty, které připravovala na to, aby se mohly i ony stát skautskými
vedoucími. Také si našla manžela a porodila syna Alberta. Příjezd vojsk Varšavské
smlouvy v srpnu 1968 však klima opět změnil, a tak V témže roce emigrovala tehdy
již vdaná Bedřiška Hoffmannová s manželem a jednoročním synem, nejprve do
Vídně, naásledně pak do Švýcarska, kde zůstala a kde dosud žije. Politicky se
angažovala i ve švýcarské emigraci. Vedla „Světové sdružení bývalých
politických vězňů“ a vydávala časopis „Mukl“.

Sochařka Marie Uchytilová se bohužel svobodného Československa už
nedožila. Zemřela 16. listopadu 1989 – tedy jeden den před sametovou revolucí.
Její jednokorunová mince ji ale přežila. S touto mincí, na níž je zobrazena mladá
Bedřiška Synková, jsme platili až do rozdělení Československa v roce 1993 na dva
samostatné státy - Českou republiku a Slovenskou republiku.
Motiv ženy, která sází pravou rukou do země lípu a v levé ruce drží další
lípové sazenice, byl na líci jednokorunové mince až do konce existence
československé koruny, tj. přes 35 let – od 2. září 1957 do 31. prosince 1992. Stala
se tak mincí s časově nejdelším reálným oběhem v moderních dějinách našeho
mincovnictví. Měnil se ovšem avers (líc) mince. Od 2. září 1957 do 1. prosince 1961
byl na líci ražen malý státní znak Československé republiky (ČSR) používaný před
rokem 1960, od 1. prosince 1961 do 1. dubna 1990 to byl nový název i nový státní
znak Československé socialistické republiky (ČSSR) a od 1. dubna 1990 do
31. prosince 1992 nový název i nový státní znak České a Slovenské federativní
republiky (ČSFR) – viz následující obrázky.

Znak ČSR

Znak ČSSR
Znak ČSFR
na líci jednokorunových mincích i jejich dílů (zvětšeno)

Je to vlastně historický paradox, že nespravedlivě odsouzené děvče mělo
pomník v kapse každého člověka v celém Československu.
I tehdejší Československá státní spořitelna si později dala korunovou minci
s Bedřiškou Synkovou do svého znaku.



