ÚVOD I.
Milí přátelé skútrů, motocyklů, dobrého čtení a neotřelého humoru,
prostě všichni vy, které ještě nepřestalo bavit číst Čezetářský občasník.
P.S. Ještě však, neţ se do toho pustím, chtěl bych

Podzimní číslo znamená, ţe je i podzim
motorkářské sezóny, a tedy všechny důleţité akce
jsou jiţ za námi, včetně jubilejního

vysvětlit číslo 69. Někteří Brněnští čtenáři
Občasníku, kteří sice nikdy Občasník nečtou, mě
kdysi

50. skútr a motosrazu pořádaného
Českou sekcí Skútrklubu Čezeta (ČSSČ),
oslav 100 let od založení firmy ČZ
a 90 let od založení firmy Jawa.

osočili,
ţe
Čezetářský občasník je
pornočasopis. Chěl bych je tedy
upozornit, ţe v oblasti erotiky má číslo 69 jistou
spojitost s určitou sexuální polohou (viz obr.), ale
chci upozornit, ţe v tomto případě se opravdu
jedná o to, ţe minulé číslo bylo 68, to další bude
70, tak toto logicky musí být 69. Domnívám se, ţe
tato číselná posloupnost …68, 69, 70…. je stejná
tady u nás v Čechách jako v Brně .

Toto číslo je 69-té a pro příští….zase tak trochu
jubilejní, tedy 70-té, chystáme v redakci drobné
změny v grafice, abychom náš skútristický plátek
trochu inovovali a oţivili …… nechte se překvapit.
Ale v tomto čísle si mohu dovolit trochu přehodit
pořadí rubrik, abych vás na změny psychicky
připravil . Jedná se totiţ o zcela výjimečnou
informaci o skútristické akci konané v příštím roce,
kterou byste mohli na konci čísla přehlédnout.

!!! AKCE 2020 !!!

Tony Kratochvíl mě poţádal, abych tuto reklamu
na akci zveřejnil v Občasníku. Rád tak činím a
navíc vám mohu oznámit, ţe ÚV ČSSČ celou
situaci projednal při 50. skútrsrazu a rozhodl se, ţe
se akce společně zúčastníme a zatím jsme ji
pracovně nazvali:

EXPEDICE BODENSEE,
abychom zachovali kontinuitu názvů u těchto
našich zahraničních výprav. Byl by asi hřích
podobnou pozvánku přejít bez povšimnutí, uţ se
nemusí opakovat.
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Samozřejmě, ţe vzhledem k termínu tohoto srazu
a k termínu 23. mezinárodního skútrsrazu ve
Spišské Nové vsi uţ nezvládneme plánovanou
návštěvu Skútrjízdy na Severní Moravě pořádané
Ivanem Marošem, ale buď najdeme jiný termín pro
návštěvu Kopřivnického muzea nebo tuto akci
odloţíme o rok, coţ je asi pravděpodobnější.
Ihned jsem se začal zajímat o to, jak bychom
EXPEDICI BODENSEE uskutečnili v praxi a jako
vhodné místo pro přespání mi vyšlo okolí města
Ingolstadt, kde se nachází náš dlouholetý čtenář,
motorkář a dopisovatel Leo Mugrauer (viz obr. - na
jawě se sajdou), který nám jiţ přislíbil pomoc při
hledání vhodného ubytovacího zařízení.
Také jsem hned od kolegy Karla Gerolta
z Dráţďany dostal zajímavé informace o

Bodamském jezeru, které bychom doufám
navštívili, kdyţ uţ budeme tak blízko. A tak se
s vámi o tyto informace raději hned podělím:

Ahoj Marceli,
dekuji za zpravu a doufam, ze uspesne zvladate nastrahy letosniho leta.
Dle meho nazoru je Bodensse zajimavou moznosti, pridavam par zakladnich udaju:
Delka 63 km
Sirka 14 km
Vodni plocha ca. 536 km²
Obvod ca. 273 km
–
z toho 173 km patri Nemecku, 72 km Svycarsku, 28 km Rakousku
Nejvetsi hloubka jezera 254 m
„Jedno jezero – ctyri zeme“ – takovy je slogan regionu, i kdyz ma jezero hranici
pouze s tremi zememi (Nemecko, Rakousko, Svycarsko), k regionu patri i Knizectvi
Liechtenstein, ktere neni daleko.
Jako vzdy, rozhodujici bude termin a organizace, v kazdem pripade pocitejte s
vyssimi cenami u vsech jednotlivych polozek. Pokud by to vyslo, mel bych zajem o
ucast, rad samozrejme pomohu i s organizaci.
Zatim ahoj,
Karel
Takţe Leovi i Karlovi děkuji za nabídku jejich pomoci a doufám, ţe jednak
jejich nabídku vyuţijeme, jednak ţe se s nimi zase setkáme a jednak, ţe se
nám podaří tuto expedici zase zrealizovat. Zatím máme dost času, abychom
to všechno naplánovali, a doufám, ţe se nás dá dohromady zase tak dobrá
parta jako při předcházejících expedicích.
P.S. Občas se u některých soudruhů setkávám s názorem, ţe se jedná o
příliš dlouhé etapy a přesuny a ţe jejich sedací část těla není na podobné
vzdálenosti zvyklá a dostatečně trénovaná. V tom případě mohu těmto
soudruhům doporučit knihu Romana Ječmínka „Tělesná příprava
motoristického sportovce“, která vyšla v kniţnici Svazarmu v roce 1980 a
jasně a zřetelně popisuje cviky a metody pro zvýšení vytrvalosti. Určitě ji ve
starších městských knihovnách najdete a můţete se podle ní pak připravit
na tento náročný sportovní výkon!!! ……..a nevymlouvat se!!! 
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ÚVOD - POKRAČOVÁNÍ
konstrukce motocyklů a skútrů od sebe vzdálily. A
právě z této doby pochází velice zajímavý
motocykl (nebo předchůdce skútrů???), který se
jmenoval Ner-a-car. Myslím, ţe stojí za trochu
pozornosti.
Máme za sebou nejen někdy deštivé, ale taky
horké léto, kdy jsme se, jak vidíte z obrázku, někdy
zapotili i v noci ve spánku.
Ovšem letní měsíce přinášejí nejen radost
z dovolené, ale časté jsou i letní úrazy. Některé
jsou trochu bizarní, ale o to víc nepříjemné.
V minulém Občasníku jsem varoval pány před
přelézáním plotu, na kterém můţete nechat kus
svého „muţství“, ale jak se ukazuje, ani sezení na
zahradní plastové ţidli nemusí být úplně
bezpečné.
Ale letní horka se uţ asi letos nevrátí, vy si dáte
pozor, abyste si na podobnou ţidli nesedali „na
ostro“ a můţete se v klidu začíst do vašeho
oblíbeného Čezetářského občasníku .

A co vás v tomto čísle čeká dále??? Samozřejmě
reportáţe za všech akcí pořádaných ČSSČ,
informace z dalších akcí, kterých jsme se
zúčastnili, ….a třeba i taková Jawa 400 OHC???
Slyšeli jste o ní??? A tady vám ji nabízím dokonce
ve dvou různých variantách.
Co dál? Zase nějaké ty zajímavosti jako obvykle,
budeme mít nové členy klubu (doufám), dozvíte
se, jak náš klub pomáhá s rekonstrukcí Domu
kultury ve Strakonicích, a v příloze zajímavý
článek nejen jiţ o zmíněné Jawě 400, ale také
historie vzniku dnes jiţ kultovního dvoudobého
automobilu Trabant a zajímavá historie vzniku
Národního technického muzea v Praze, hlavně
z pohledu jeho budovy na Letné.
V nedávné době se od sebe motocykly a skútry
výrazně odlišovaly. Dnes uţ zase se rozdíly mezi
výkonnými skútry a kapotovanými cestovními
motocykly trochu stírají. Ale jak to bylo na
začátku??? To se tak trochu tápalo, neţ se
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CO JSME DĚLALI – AKCE ČSSČ (A DALŠÍ)

50. skútr a motosraz ČSSČ 12. –14.7. 2019
Východní Čechy – Nové Hrady (____________)
Padesátý jubilejní sraz
pořádaný ČSSČ je
jen jednou v ţivotě, a tak jsme se na
něj těšili a připravovali s největší
moţnou péčí (organizaci dostali na
starost
dva
nejpovolanější
…..Libor, jako zkušený organizátor
mnoha srazů, a Zbyněk, jako
místní rodák a znalec poměrů a
silniček v širokém okolí), ale
předpověď počasí se nám snaţila pokazit

naše plány. Naštěstí se nakonec počasí
umoudřilo, takţe jsme sice trochu
zmokli, ale jen tak decentně a
kontrolovaně.
Sraz byl jako obvykle v pátek.
Libor byl uţ na místě týden
předem (tak pečlivě připravoval
sraz ), a tak jsme tentokrát
vyrazili k našemu cíli, coţ byla chta
Polanka v Nových Hradech po
skupinách.
Západní
skupina

4

HÁJENKA POLANKA
Historie místa kde se nyní hotel „Polanka”
nachází, je bohatá. Koncem 19. století se zde
nacházela hájenka, která již nesla jméno
„Polánka”. Pro čilí ruch v okolí dřevorubců, a
neustále přibývajícího zájmu o krásu rozmanitých
roklí a proláklin českých turistů, vznikl nápad zřídit
z hájenky pohodlný hostinec, a po té ubytovací
zařízení se jménem „Chata Polánka”. Hostinec
vlastnila rodina Kašparova, které byl hostinec po
roce 1989 vrácen. V mezidobí bylo vlastníkem SD
Jednota Hlinsko v Čechách. V roce 1997 Chatu
Polanku zakoupili současní majitelé. V roce 1999
chata vyhořela a po rekonstrukci od roku 2005 je
dál cílem turistů. Za ty roky se z názvu vytratilo
slovo "Chata" a čárka nad a. Překrásné a hluboké
lesy se zajímavými skalními útvary se v našem
okolí nacházejí dodnes.

– Fanda, Karel a Míra vyrazila velice časně, a tak
na místě měli pak před námi ostatními náskok asi
5 piv (kaţdý) . Naše severozápadní skupina – já,
Zdeněk, Vlastík (měl jet ještě Polda s Monikou, ale
báli se deštíčku, tak zůstali doma a věnovali se
zřejmě sami sobě navzájem ). Chtěli jsme se
vyhnout hustému provozu na trase Hořice –
Hradec Králové – Vysoké Mýto, tak jsme to vzali
na jih směrem na Nechanice, Pardubice, Chrudim
……ale přestoţe konečně po mnoha letech
dokončili novou silnici z Pardubic do Chrudimi, tak
jsme od Lázní Bohdaneč popojíţděli v koloně, přes
celý Semtín aţ do Pardubic, abych tam
zjistili, ţe sjezd na tuto novou silnici
má
podobu
haldy
hlíny
a
objíţďka??? …..asi 10 km po
dálnici směr Hradec Králové, tam
se na dálničním nadjezdu otočit a
zase do Pardubic zpátky (občas
mě tak napadne, jestli by nebylo lepší zrušit
podobné nesmyslné a dlouhé objíţďky a zrušit
přiblblé zařízení start-stop v autech, myslím, ţe by
se ušetřilo víc pohonných hmot ).
Přede mnou jel Zdeněk na jawičce. Kdyţ jsme
přejíţděli na objíţďce dálnici a měli nabrat znovu
směr Pardubice, vidím, jak Zdeněk zpomalil a
zajíţdí jen setrvačností na krajnici. Nebylo se
čemu divit, za sebou po silnici táhl asi půl metru
sekundárního řetězu . Zastavil jsem vedle něj a
křičím: „Máš prasklý řetěz!!!“, otočil se na mě a
překvapeně se zeptal: „Jak to víš???“ 

Pustili jsme se do toho a začali s rozborkou,
abychom zjistili, ţe chybí spojka …..zase asi
nějaký doveda ji namontoval obráceně . Ale ona
ta oprava zase tak úplně jednoduchá není, takţe
jsme měli všichni tři práci a docela jsme se zdrţeli.
Příjemné překvapení bylo, ţe u nás zastavil kluk
na motorce a ptal se, jetsli nám můţe nějak
pomoci. Poděkovali jsme, ale věděli jsme, ţe
máme opravu pod kontrolou a potřebujeme jen
čas. Ale ta vzájemná pomoc není u motorkářů aţ
tak vyjímečná, i kdyţ uţ to taky není, co bylo
dříve (to známe, ţe někteří motorkáři uţ
nezdraví ….jsou to jen jezdci na
motorkách, ne motorkáři ).
Jetě příjemnější bylo, kdyţ u nás
zastavilo auto, vystoupil řidič a nabídl nám svoji
pomoc, ţe bydlí kousek dál a má doma dílnu,
kdybychom něco potřebovali, ţe je nám to
k dispozici. Ještě jednou díky za nabídku pane
„Neznámý“, byla to od vás super nabídka!!!
Kdyţ uţ zase byl řetěz na místě (i kdyţ bez krytu),
tak jsme pokračovali v cestě, ještě jsme v Hrochě
Týnci doplnili nádrţe a zastavili se u Zbyňka. Ten
uţ na nás čekal a dovedl nás do chaty. Pak po
ubytování uţ následoval obvyklý přátelský
příjemný večer u piva, tentokrát „poličského“.
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Ještě jsem zapomněl, ţe ze severu ještě přijel
kolega Honza s manţelkou, ale autem kvůli své
zdravotní indispozici. Na druhou stranu však
přivedl dalšího svého kamaráda – skútristu taky
Honzu a taky s manţelkou, Honza II pak s námi

druhý den absolvoval vyjíţďku. Přijeli i
Praţáci….Jirka s Majdou, samozřejmě jako
poslední a autem, i kdyţ Jirka přísahal, ţe
posledních 30 km jel na skútru .

Ráno začalo dobře….bez deště, švédský stůl,
kuchař na přání dělal vajíčka a hemenex. Najedli
jsme se dobře a v klidu, protoţe první naše cesta
vedla do muzea motokol v Nových Hradech, kde
se otevíralo v 10 hodin, tak času bylo dost. Tady je
to zajímavé, protoţe jsme tam chtěli původně jet
do muzea bicyklů s tím, ţe jedno patro zabral
Honza Čejchan svoji sbírkou motocyklů a
převáţně motokol. Takto bylo i muzeum

prezentováno na internetu. Jenomţe nakonec
situace bala trochu jiná, bicykly uţ v muzeu nejsou
a celé muzeum zabraly motocykly, mopedy a
motokola. Muzeum bicyklů bylo přestěhováno do
úplně jiných prostor bývalé sýpky v obci Ţireč u
Dvora Králové. Pokud si vzpomínám, Vlastík mluvil
o tom, ţe by rád udělal sraz někde u Hořic, tak si
myslím, ţe bychom si to muzeum mohli konečně
prohlédnout, kdyţ nám ho letos odstěhovali.
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Ale vraťme se do sobotního rána. Vyjeli jsme
k zámku, ale nějak se nám rozpršelo, takţe jsme
co nejdřív zaplatili vstupné a zaparkovali stroje
před zámkem, abychom je měli připravené pro
společné foto (nahoře). Pak uţ jsme se vydali
nahoru ke špejcharu, kde je umístěné muzeum.
Zajímavé bylo, jak většinu kolegů zaujala zámecká
zahrada. To jsou asi ti, co doma musí na zahradě
tvrdě pracovat, aby nebyli odstaveni od domácí
teplé stravy . Naštěstí se mě to netýká, tak jsem
zahradu prošel bez povšimnutí s tím, ţe svůj chtíč
po novém poznání uplatním aţ mezi motocykly .
Muzeum je zajímavé, je zase trochu jiné neţ
ostatní motorkářská muzea. Jednak je docela
prostorné a na všechny motocykly vidíte ze všech

stran (není to jen přehlídka předních světel,
blatníků a kol jako v jiných muzeích) a jednak jsou
to většinou takové ty „maloráţky“, které uţ od
první poloviny minulého století patří do portfolia
jednostopých vozidel a od kterých všichni chtějí
stejné sluţby jako od velkých motocyklů, jen za
méně peněz. Určitě vám zase víc řeknou fotky.
Po prohlídce muzea jsme se vrátili ke svým
strojům, udělali si tu společnou fotku, o které jsem
uţ mluvil, a přejeli o kousek dál na hřiště, kde
shodou okolností byl zrovna takový malý
veteránský sraz. Tak jsme si prohlédli veterány,
někteří se zase samozřejmě hned nastěhovali ke
kiosku ke klobásám, ale my vědomostíchtiví jsme
zkoumali konkurenční stroje.

Jakmile Zbyněk dotlačil klobásu do vnitřností a
zavelel, vyjeli jsme vstříc dalšímu muzeu. Tím je
takové trochu svérázné muzeum Tatra v Bystřici
nad Pernštejnem. Jenomţe….znáte ten Murphyho
zákon: „Kdyţ se něco můţe pokazit, tak se to
pokazí!!!“??? Tak to se stalo mému fotoaparátu ve
chvíli, kdy jsem zaparkoval u muzea , a tak
obrázky z muzea nejsou. A nikdo další tam asi
nefotil. Takţe pro tentokrát musíte vzít za vděk pár
obrázku staţených z netu .
Pak uţ byl čas na oběd, a tak jsme vyrazili přes
Nové Město na Moravě směrem na Svratouch, kde
jsme měli po obědě navštívit ještě jedno
motorkářské muzeum. Ale černé mraky (a
dokonce i chytré mobily) hlásily blíţící se dešťové

sráţky. Tak jsme nasadili „gumy“ a uţ za deště
jsme dojeli k restauraci „Tradiční hostinec Vříšť“,
kde jsme měli plánovaný oběd. I kdyţ hlavní příděl
vody z nebes přišel během oběda, stejně jsme
odjíţděli v dešti, takţe uţ nebyla chuť jít v gumě
do muzea…..a jeli jsme rovnou do naší chaty.
Málem bych zapomněl, Karlovi u skútru přestal
stojánek stojánkovat, a tak celý den vybíral
nejvhodnější špalky, aby si mohl skútr o něco
opřít. Za ten den si vyslouţil přezdívku „Dřevák“,
ale je pravda, ţe to podepření skútru dotáhl do
absolutní dokonalosti .
Ale Karel nebyl sám, druhému Karlovi přestalo
lankovat lako spojky . Všechno se vyřešilo na
místě .
9
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Večer jsme se zase všichni sešli na večeři. Přijel
nás navštívit ještě kamarád Zdeněk, asi se chtěl
se skútrem účastnit 50. jubilejního srazu ČSSČ ,
ale kaţdopádně to bylo od něj hezké, ţe přijel
v dešti, aby s námi chvíli poseděl. Má plusový
bodík . Já myslím, ţe Zdeněk je takový ještě ten
„Motorkář“ s velký „M“, kterého prostě baví na
motorkách jezdit.

V pátek jsem si dal k večeři grilovaná ţebra a
kolegové se mě ptali, proč to jím tak dlouho, jestli
mi to nechutná. Důvod byl jiný ….bylo toho moc.
V sobotu se do grilovaných ţeber pustila většina
ostatních a časem pochopili, ţe jsem měl pravdu
….přehazovali si kusy ţeber z talíře na talíř a
dohadovali se, kdo to dojí . Nakonec všechno
zvládli.

11

Ráno bylo stejný …..zpívá jeden z Nedvědů ve své
písničce. A u nás taky. Pohoda, dobrá snídaně,
Ham and eggs…tedy v překladu hemenex, pak
balení a odjezd. Původně jsem si myslel, ţe
bychom navštívili zajímavou vesničku Sobiňov a
její malované chaloupky, ale dopadlo to všechno
jinak. Jednak stále nad námi visela hrozba deště,
takţe západní skupina vyjela co nejdřív, aby se
dešti vyhnula, a my - severozápadní skupina jsme
přijali pozvání našeho kolegy Karla a jeli si
prohlédnout jeho sbírku motorek. Jel s námi ještě
Jirka z Prahy, ale ten se pak oddělil a my jsme se
zase vraceli směrem na Hradec Králové a Hořice.
Kdyţ jsme dojeli k Hradci, tak nad Hořicemi bylo
hodně černo, a tak jsme zajeli k benzince a
poseděli a poklábosili u kávičky. Kdyţ se déšť a
bouřka přehnaly, tak jsme v pohodě vyrazili
směrem k domovu a uţ bez deště dojeli.
Padesátý sraz pořádaný naší Českou sekcí
Skútrklubu Čezeta je za námi. I přes částečnou
nepřízeň počasí byl sraz velice příjemný a sešla se

dobrá parta, takţe nebyla dlouhá chvíle ani nuda a
všechna posezení byla příjemná, obě muzea
rozhodně stála za shlédnutí ….a ten deštík???
….nejsme z cukru, néééé???
Dávám bez uzardění plný
počet „jubilejních“ hvězdiček.

P.S. Po tomto srazu nám zbyly nějaké „resty“
nebo spíš nějaká místa, která bychom mohli
ještě v budoucnu navštívit. Tak za prvé,
muzeum cyklistiky nám přestěhovaly do Ţirče u
Dvora Králové, tak to asi necháme pro Vlastíka
a jeho sraz .
https://www.arealzirec.cz/cs/cyklomuzeum
Pak jsme vynechali muzeum ve Svratouchu,
není prý velké, ale stojí za to si ho prohlédnout.
Tak někdy jindy. http://muzeumsvratouch.cz/
A ten Sobíňov??? Určitě někdy pojedeme
kolem, a tam stačí jen krátká prohlídka. Tak
třeba při cestě na Slovensko malá zastávka na
kafčo.
http://extrastory.cz/chalup%C3%A1%C5%99sk%C
3%A1-revoluce-vsob%C3%AD%C5%88ov%C4%9B-zrozpadl%C3%A9ho-staven%C3%AD-vykouzlilpetr-medo-poh%C3%A1dkov%C3%A9kr%C3%A1lovstv%C3%AD.html

Kaţdopádně se můţeme podívat na obrázky
z jednotlivých míst, o co se jedná.
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51. skútr a motosraz ČSSČ 2. – 4.8. 2019
+ Výškové prémie Liberecka II. (*****)
Tento sraz, jehoţ druhý ročník
proběhl na začárku srpna, je tak
trochu vyjímečný. Členové našeho
klubu jsou ubytování v soukromé
chatě u našich přátel ve Vysokém nad Jizerou, a
v sobotu se místo naší vlastní vyjíţďky zúčastníme
akce „Výškové prémie Liberecka“, kterou pořádá
Lukáš Strouhal. Loňská akce byla velice pěkná a
ta letošní měla být ještě lepší, protoţe nad akcí
převzal záštitu hejtman Libereckého kraje. Přislíbil
dotaci 20 000 Kč (jak jste si mohli přečíst
v minulém Občasníku) a Lukáš za to přislíbil start
na Libereckém náměstí a moţnost prohlídky
veteránů pro místní obyvatele. Jenţe hejtman míní
a úředníci mění ….nejdřív nás vystrčili do kouta
náměstí, ţe tam budou svatby, pak nám vyčlenili
náměstí ne pro start, ale pro ukončení akce …..a
nakonec jsme ţádné peníze nedostali, protoře
úředníci měli dovolenou .
A tak Lukáš udělal to, co udělat měl a musel
………takţe start byl v Parkohotelu Smrţovka, kde

jsme dostali od pana majitele snídani formou
švédského stolu, protoţe je fanda veteránů.
Vyjíţďka pak skončila na hradě Frýdštejn …..a
Liberec jsme objeli velkým obloukem….major
Terazky by určitě řekl: “Čo s takým mestom a jeho
úredníkmi???“ 

zásoboval zlatavým mokem vyrobeným v daleké
Plzni …..vzpomněl jsem si na slova jednoho
našeho
spoluţáka
v dobách,
kdy
jsme
navštěvovali prţaské restaurace během studií:
„Dopijeme sud, narazíme nový, dopijeme ….a pak
se uvidí “. Dopili jsme sud, narazilili nový, ale uţ
nedopili a šli jsme spát, abychom ráno časně
vstali, protoţe uţ v ve čtvrt na osm jsme vyjíţděli,
abychom stihli, jak uţ jsem psal, sponzorskou
snídaní v Parkohotelu ve Smrţovce. Sice jsme se
cestou trochu ztratili, ale pak jsme se zase našli
….a nejobtíţnější pak bylo najít ve Smrţovce ten
Parkohotel. Po snídani jsme vyrazili pod vedením
Lukáše na vyjíţďku – Výškové prémie Liberecka.

Sraz začal jako normálně……tentokrát jsme se
zase sešli u nás, přijeli čtyři kolegové ze západu,
vypili kávičku, snědli kus bábovky a vyrazili jsme
směr Vysoké nad Jizerou …i s doprovodným
vozidlem a dvěma hlídači. Dneska uţ se musí
počítat s tím, ţe narazíte někde na nějakou
objíţďku, ale všechno jsme zvládli, na chalupě uţ
na nás čekali domácí a zbytek naší party
z východu …..a dva soudky plzeňského, které se
oproti loňsku ukázaly jako menší.
Do chalupy jsme se poskládali včetně dvou kolegů
ze severní Moravy, kteří navštívili náš sraz poprvé,
a pak uţ jsme všichni zasedli k bohatě
prostřenému stolu včetně tradičního horského
kysela (to bylo od Lenky), zatímco Dan nás
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Prvním cílem bylo Muzeum Járy Cimrmana, které
je umístěno přímo pod rozhlednou Maják
v Příchovicích (nedaleko od Tanvaldu) v areálu
„U čápa“. Všimněte se, ţe na fotkách sedí čáp na
hnízdě, takţe toto místo coby „Čapí hnízdo“ je
značně ohroţeno stávající revoltou našich
nestranných novinářů, skvělých umělců (Mádl,
Štěpánová,……)
a
placeným
komparzem
z Václaváku . Přiznám se bez mučení, ţe
kdyţ jsem vstoupil do recepce muzea a zazubil se

na mě z obrázku Zdeněk Svěrák, dříve za ţivota
Ladislava Smoljaka skvělý komik a cimrmanolog,
ale nyní zatrpklý stařík z praţské kavárny plivající
kolem sebe nenávist, okamţitě mě od návštěvy
muzea odradil, protoţe za pohled na jeho zatrpklý
ksicht opravdu nebudu platit. Takţe jsme se stejně
smýšlejícími kamarády poseděli venku, probrali
některé problémy týkající se motorů Jawa a ČZ a
jejich karburátorů, coţ jsem povaţoval za daleko
větší přínos.

Pak naše uţ naše trasa pokračovala přes Souš na
Smědavu, kde jsme v restauraci doplnili chybějící
kalorie, a po obědě jsme se spustili dolů do Bíleho
Potoku do Pojizerského technického muzea.
Vzhledem k tomu, ţe jsme toto muzeum
s kamarády nedávno navštívili v rámci našeho

srazu v Krkonoších a ţe opět jsme se nedostali do
dílen, ale jen do výstavních prostorů (protoţe jsme
zase přijeli v sobotu, kdy se v dílnách nepracuje
), tak jsme poseděli u kávy a z okna pozorovali,
jak se nad nám stahují zlověstná tmavá mračna,
ze kterých se velice brzy spustil docela hustý déšť.
14
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nezastavili u orloje. A tak aspoň tady za pouţití
fotek z internetu se podívejme na nejhezčí a
nejzajímavější pohledy z této velice zajímavé
obce, kde najdete kromě roubenek a orloje místní
muzeum i Muzeum betlémů, Dům řemesel, kostel
Sv. Kryštofa nebo velice známý ţelezniční viadukt
– Novina. Určitě to stojí za samostatný výlet……a
pokud jste gurmáni, můţete si předen v penzionu
U Uhlířů objednat pečenou husu, kteráţto coby
místní specialita je chloubou pana majitele.

Nedalo se nic dělat, kdyţ prohlídka skončila a déšť
ne , museli jsme nasadit „gumičky“ a vyrazili
v dešti, který ale ustával, takţe za chvíli jsme uţ
jeli bez deště, jen občas trochu v louţích. Objeli
jsme Ještěd a jiţ zmiňovaný Liberec a přes
Kryštofovo Údolí a Křiţany jsme se dostali trochu
dolů pod Ještěd a pokračovali jsme do cílového
místa k hradu Frýdštějn.
Kryštofovo Údolí jsme projeli trochu rychle a bez
zastávky a ti, co ho neznají, pak litovali, ţe jsme se
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Pak uţ jsme dojeli k hradu Frýdštějn, kde zase ti
mladší a čilejší pobíhali po hradbách a vyhlídkách
a my starší jsme se kochali pohledem odspoda
(podle známého hesla: „Památky prohlíţíme
z venkova, kopce odspoda a hospody zevnitř!!!“

), hlídali naše stroje a diskutovali o
závaţných motoristických problémech. Pak jsme si
udělali pár společných fotek, a to jak naše parta
z ČSSČ, tak všichni dohromady …..a rozjeli jsme
se k domovům popř. do míst našeho ubytování.

Večer probíhal zase tradičním způsobem,
dopili jsme druhý soudek, takţe přišla řada i
na „lahváče“ , grilovalo se, hlady jsme
netrpěli ani chvilinku, protoţe stůl byl stále
plný …..takhle asi nějak měl vypadat
komunismus, škoda, ţe to nevyšlo .
Opět jsme poseděli do pozdních nočních
hodin, i kdyţ po dešti se trochu ochlailo, ale
stále bylo příjemně, jen Vlasttík, který
podcenil oblečení a seděl tam v kraťasech,
pak musel poţádat o nějaké zateplení, ale
slušelo mu to. A není pravda, jak mi psal
jeden kolega, kdyţ poslal fotky, ţe vypadal
jako indiánská babička .
Ráno jsme se sešli zase u bohaté snídaně
a plného hrnce teplých párků a zase jsme
poseděli a diskutovali. Tentokrát uţ docela
konsruktivně, prootţe jsme jednak byli
připraveni k odjezdu (a sudy uţ byly stejně
prázdné ) a jednak i proto, ţe Ivan Maroš nás
zval na svůj sraz a my jsme se dohadovali, jak to
vše udělat příští rok, jak stihnout sraz skútrů na
Slovensku, velký mezinárodní sraz u Bodamského
jezera, jak a kdy navštívit muzeum Tatra

v Kopřivnici………………a pokud jsem to pochopil,
tak jsme se nakonec vůbec na ničem nedohodli.
Je to všechno ještě daleko a diskuse o plánu akcí
na příští rok stejně patří do jiné rubriky toho
časopisu.
17

Pak uţ jsme se rozjeli k domovům, já jsem jel s tou
„západní“ skupinou a ještě jsme poseděli na
kávičce u benzinky v Bakově nad Jizerou. A
závěr? Dávám opět plný počet hvězdiček, i kdyţ,
jak jsem psal výše, trochu liberecký úřednický šiml
si zalaškoval s plánovanou trasou sobotní
vyjíţďky, kterou musel Lukáš několikrát měnit. I tak
doufám, ţe Lukáš se nenechal a nenechá odradit
a ţe bude za rok III. ročník výškových prémií
Liberecka, kterého se myslím určitě zase rádi
zúčastníme.
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Oslavy 90. výročí založení firmy JAWA
Týnec nad Sázavou 17. 8. 2019 (****)
Ne kaţdá motocyklová firma se
můţe pochlubit takto dlouhou
historií, a kdyţ nám uţ v té naší malé hezké
zemičce zbyla vlastně jen ta jedna motocyklová
firma, nepočím-li takové ty firmičky jako FGR
nebo Blata, které náš trh cestovních motocyklů
moc neobohacují. A tak bylo asi skoro povinností
majitelů a fandů této značky se tohoto
slavnostního setkání zúčastnit.
Vyrazil jsem tentokrát s „Nasavrkáčema“, tedy se
Sajdkar klubem Nasavrky, protoţe z této strany

republiky ostatní členové klubu zklamali a já bych
jel sám. Dohodli jsme se, ţe vyjedeme uţ v pátek
a přespíme v Týnci nad Sázavou. Byl toi dobrý
nápad, zvláště kvůli vstávání a včasnému příjezdu
…..jen počasí trochu zazlobilo a v pátek jsme
museli třikrát čelit dešťovým kapkám. Ale večer
v příjemném prostředí restaurace v turistické
ubytovně nám to vynahradil, protoţe u 11° popř.
13° Ferdinanda se nám vybavovalo dostatečné
mnoţství vtipů, takţe bránice jsme řádně
protrénovali.

Ráno jsme se zapakovali a čekali do 8 hodin na
snídani. Moc rychle jim to tedy nešlo, např. párky
se ohřívaly půl hodiny …a místo rohlíků byl jen
postarší chleba . Ale vyjeli jsme včas a včas
jsme dojeli do Brodců do Jawy, abychom ještě
dostali přívěsky na krk a s přehledem si
zaparkovali motorky u zdi na hlavním parkovišti.

Pak jsme se vydali do areálu firmy a my šťatsnější
jsme hned vešli do budovy a vyuţili moţnosti bez
fronty navštívit muzeum fimy i její výrobní prostory.
Myslím, ţe muzeum se jim povedlo udělat hezky a
ve výrobních prostorách jsme se mohli přesvědčit
o tom, ţe rozpracovanost výroby nasvědčuje tomu,
ţe motocykly se v Jawě skutečně vyrábějí.
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motocyklů a výroba motorů, nakonec jsme si
v přízemí prohlédli obráběcí centra pro opracování
jednotlivých dílů.

V 5. patře jsme si prohlíţeli muzeum, pak jsme
navštívili lakovnu a znovu se vrátili do muzea,
abychom ho celé prošli. Poté jsme byli opět
výtahem zavezeni do 2. patra, kde je montáţ

Mezitím se ke vstupu k výtahům utvořila obrovská
fronta, myslím, ţe aspoň tak na dvě hodiny, stejně
dlouhá byla asi taky fronta u jediného stánku
s občerstvením. Šli jsme si prohlédnout zkušebnu
motorů, na placu byla vystavena „indická Jawa“
(fotky a info na konci této reportáže) a předválečné
motocykly návštěvníků, začali se tam sjíţdět
automobily Jawa pod vedením Jardy Antoniho,
který je předsedou

Já měl pak chuť na pivo a nechtělo se mi stát ve
frontě, oni chtěli do muzea a měli stejný problém
. Jednatel firmy František Hruška ohlásil v půl
jedenácté, ţe uplynulo na minutu přesně 90 let od
chvíle, kdy pan Janeček zaregistroval oficiálně
značku Jawa. Omluvil se všem jezdcům na
Jawách, na které se nedostal přívěšek. Bylo jich
prý nachystáno „jen“ 600 a on v tu dobu uţ
odhadoval počet motocyklů na 1000. Pak nám
zazpívala ze záznamu Věra Špinarová Bílou Jawu
250 a my jsme se tak nějak rozprchli, abychom si
prohlédli motorky na parkovišti.

Pod stanem seděla „česká sekce“ a svorně se
cpali klobásou a zapíjeli ji pivánkem. Já jsem
zahájil prohlídku muzeem, oni klobásou a pivem.

víme, jak se v tak obrovských kolonách blbě jezdí
a jakou rychlostí …..takţe jsme se trochu těţko
propletli přeplněným parkovištěm a vydali se na
cestu. Nebyli jsme sami, koho to napadlo, takţe se
parkoviště začalo postupně uvolňovat.

Po prohlídce a vzhledem k nedostupnosti
občerstvení a moţnosti návratu deště, jsme se
rozhodli vyrazit k domovům. Sice v jednu hodinu
měla začít spanilá jízda, ale vzhledem k počtu
motocyklů by se jednalo spíš o masakr a všichni
20
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Zdeněk vedl naší kolonu a řekněme, ţe občas na
hranici stihnutelnosti. Přece jen jeho 660-ka je
trochu rychlejší neţ naše stařenky 350 a ještě
s pavíkama . Naštěstí byly občas někde nějaké
stopky, kde se nám ho podařilo dojet .
V Uhlířských Janovicích zastavil Zdeněk na
náměstí pevně rozhodnutý najít
nějakou hospodu na oběd,
protoţe předtím jsme minuli

těchto zařízení několik a všude bylo zavřeno. Tam
ovšem taky končila naše společná cesta, protoţe
já měl dále namířeno na Kolín a všichni ostatní na
Čáslav, tak uţ i ten oběd jsem vzdal a vyrazil
směrem k domovu, neţ začne pršet. To se
naštěstí nevyplnilo, aţ o hodně později, takţe jsem
dojel za sucha a ještě stihl
jawičku
odpoledne
umýt
…..kdyţ měla ten svátek .

Hodnocení:
Trochu jsem přemýšlel, jestli
vůbec dělat nějaké hodnocení
této akce, ale myslím, ţe náš
časopis, který je nestranný a
finančně i politicky nezávislý si
můţe dovolit chválit i kritizovat
bez nebezpečí ztráty sponzorů
apod. Takţe určitě Jawě patří
dík za uspořádání této akce, za to, ţe svým
příznivcům otevřela brány továrny a nechala po
mnoha letech do ni nahlédnout, i za to, ţe konečně
vybudovali svoje vlastní muzeum a ţe přízniivci
Jawy se nemusejí na motocykly Jawa jezdit dívat
jen do muzeí soukromých sběratelů.
Podle tisku se tam Jaw sjelo kolem 900 (+ další
motocykly návštěvníků), organizátoři počítali
s účastí 600 motocyklů. Kdyţ uţ pozvánka byla na

netu, byl ten nejmenší problém
přidat tam odkaz na přihlášky,
kde by se pořadatelé dozvěděli
nejen o zájmu o akci, kolik lidí
přijede, ale také jaké stroje
přijedou a mohli se lépe
připravit (např. u brány stály
modely UŘ …..a nic ). A
samozřejmě občerstvení …..katastrofa. Kolem
továrny mohlo stát několk stánků s občerstvením,
mohl být klidně i jeden na parkovišti, i tak by všude
byly fronty, jaký byl zájem. Většina lidí jela ráno
z domova a chtěli se pak po dojezdu najíst a napít.
Takţe oproti oslavám 85. výročí jednoznačně o
level výš, ale o hvězdičku míň kvůli podcenění
zájmu a počtu jawařů a návštěvníků. Ke 100letému výročí to mohou zlepšit!!! 
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celkovou situaci doufejme hodnověrně, reálně a
také aktuálně hodnotí. Tady jsem k reportáţi
připojil jeho nejdůleţitější část:

Jak jsem uţ zmínil, na nádvoří byla vystavena
indická Jawa a samozřejmě, ţe se o ni mnoho
kamarádů zajímá a ptá, jestli se prodávat bude
nebo ne. A tak jsem našel článek na netu, který

Jawa z Indie: Kdy si ji budeme moci koupit u nás?
sériová výroba. První motocykl (případně hrstka
motocyklů) však nepoputuje k zákazníkům, ale
poslouţí k homologaci pro náš trh. K tomu je
zapotřebí hotová sériová motorka, neboť
zmiňované prototypy se mohou v některých
ohledech ještě o něco lišit. Jak komplikovaná ona
homologace bude, vzhledem k rozdílům v
poţadavcích indické a EU legislativy, se teprve
ukáţe. Bude zapotřebí provést měření emisí a
podle toho určit, jaké změny budou muset
proběhnout. Je pak na domluvě mezi Jawou a
Mahindrou, které modifikace proběhnou uţ v
továrně v Indii a které se „doklepnou“ tady u nás v
ČR.
Sotva bude homologace hotová, mohou se
motorky začít prodávat, ale ani to nejde úplně
okamţitě. Jelikoţ v ČR nebude hotové servisní
zázemí, hodí se české Jawě, ţe jsou v Indii
motorky vyprodány na dlouho dopředu. Lze totiţ
očekávat, ţe v průběhu prvního roku budou nové
motorky trpět některými „dětskými problémy“ a ţe
první várky nebudou v úplně špičkové jakosti.

……….Není proto divu, ţe se čeští motorkáři (ale i
nemotorkáři) ihned začali ptát, kdy si budeme moci
nové indicko-české klenoty koupit u nás. A právě k
tomu máme exkluzivní informace.
Zástupci týnecké Jawy se na konci května sešli v
Praze se zástupci Mahindry, aby zjistili, jak se věci
mají. Verdiktem je, ţe „všechno bude“, jen
musíme počkat o něco déle, neţ se původně
předpokládalo. Ještě před definitivním spuštěním
výroby musela totiţ Mahindra řešit jeden „pozitivní
problém“, s nímţ se původně nepočítalo. Jen co
se otevřel objednávkový systém, Mahindru
zaplavily objednávky a motorky se vyprodaly na
dlouho dopředu. Ukázalo se, ţe je o Jawu enormní
zájem a ţe původně zamýšlená výrobní kapacita,
počítající s nějakými 15 tisíci motocykly ročně,
absolutně nebude stačit.
Výrobní linka se tedy v první fázi modifikovala a v
druhé dokonce rozšířila přibliţně na dvojnásobnou
kapacitu, čímţ se musel posunout start sériové
výroby aţ na podzim letošního roku. A od startu
výroby je kapacita uţ nyní naplněna na dva roky
dopředu. Jediné Jawy, které v tuto chvíli v Indii
vznikají, se vyrábí coby prototypy (takţe vlastně
ručně), je jich přibliţně 5-6 do týdne a slouţí k
tomu, aby je mohli dealeři v Indii vystavit na svých
showroomech. Tamní dealerská síť se má totiţ v
brzké době rozrůst na nějakých 100 prodejen.
Takţe kdy se dočkáme my? Týnecká Jawa
očekává, ţe se prvního nového stroje z Indie
dočkáme v ČR někdy na podzim, aţ se spustí

Jawa chce tedy počkat, v mezičase vše
připravit a první zákaznické motorky objednat
do ČR v průběhu roku 2021. Pokud se nic
nezmění, bude druhá polovina roku 2021
období, kdy by se mohly nové Jawy z Indie
dostat k prvním zákazníkům v ČR.
Motorkářská sezóna roku 2022 už má potom
znamenat prodeje nových Jaw v plném proudu.

Zdroj: https://www.garaz.cz/clanek/jawa-z-indie-kdy-si-ji-budeme-moci-koupit-u-nas-21001939

4. setkání u památníku J. F. Kocha
MCELY 18. 8. 2019 (***)
setkání také jezdili, udělali jsme si
snímků…… a jeli jsme zase kaţdý domů.

Tak jsme letos na této akci zaţili
ostudnou účast. Doufal jsem, ţe
krásné
teplé
počasí
bez
prognózy deště přiláká pár jedinců k projíţďce a
ţe pak opět zajedeme k Ţehrovskému rybníku
na něco dobrého k snědku, ale spletl jsem se. A
tak namísto členů ČSSČ, kteří zřejmě po
sobotním srazu v Týnci nad Sázavou spinkali (ti,
co nebyli v Týnci, se asi věnovali i jiným
činnostem) jsme aspoň my přišetší za památník
postavili nově zrenovovanou Pragu 500 BD, na
které poprvé přijel její majitel z České Lípy.
K památníku jsme poloţili dva kamínky,
prodiskutovali nějaké technické problémy, s paní
kronikářkou ze Mcel jsme zavzpomínali na paní
Jarku Brutarovou a Vaška Sochra, kteří na tato
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pár

A ty tři hvězdičky??? Jedna * za první delší
jízdu Jirkovy Čezety s nově zgenerálkovaným
motorem, druhá * za první delší jízdu mojí
nově zrenovované Čezety a třetí * uţ za

zmíněnou nově zrenovovanou Pragu 500 BD.
Letošní akce a hlavně účast (či spíše neučast)
členů ČSSČ si asi víc hvězdiček nezaslouţila
.

52. skútr a motosraz ČSSČ 31.8. – 1.9. 2019
ZRUČ nad Sázavou (*****)
21. moto a skútrsraz ve Zruči
nad Sázavou a zároveň 7. sraz
v Chabeřickém mlýnu (napadá
mě taková jedna dětská říkanka
…..“třikrát sedum dvacet jedna ……“, ale ta se
mi sem teď vůbec nehodí, i kdyţ je velice vtipná
). Hlavní organizátoři vyjíţďky, otec a syn
Aloisové (alias Lolkové) se přiznali, ţe uţ se

těţko v okolí Zruče hledá nějaká nová lokalita
nebo zajímavost, kde jsme ještě nebyli, a tak
jsme jim chtěli trochu pomoct a navrhli jsme
návštěvu mostů. Jednak toho „dřevěného“, který
jsme nemohli vloni najít, a jednak těch
dálničních starých mostů, které jsou ukryty pod
mosty novými, tedy nad kterými vede dálnice
D1. Ale nakonec všechno bylo jinak.

Sešli jsme se spořádaně v pátek odpoledne u
piva před mlýnem, i kdyţ u „piva“ je trochu
optimisický název toho, co nabízí firma
Gambrinus pod názvem Gabrinus 10°. Sice
jsme se jeho konzumaci věnovali celé
odpoledne a večer, ale ráno jsem se skoro
všichni shodli na tom, ţe to nebyl dobrý nápad a

ţe asi bude lepší večer ukájet ţízeň lahvovým
Prazdrojem 12°, byť za cenu menší dávky, ale
naopak s vidinou přívětivějšího rána. Nepomohly
ani Zbyňkovy připomínky o tom, ţe on je
Gambrinusem odkojen a jak dobře vypadá (coţ
samozřejmě víme)  ….lahváče Prazdroje
to večer vyhrály.
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opravdu dlouho a jen málo z nás účastníků toho
srazu si tuto akci ještě pamatuje. Naštěstí byla
ještě kasa zavřená, tak nás seniory nikdo z těch
mladších na rozhlednu nemohl nutit , proto
jsme se vydali kousek do lesa na prohlídku
starého vyhořelého kláštera.

K večeři byl tradiční guláš, k snídani pak
míchaná vajíčka ….a v devět se vyráželo. Lolek
měl sice po noční službě, ale spánkově to
zvládnul, a tak jsme pod jeho vedením vyjeli
směr Vysoká u Kutné Hory. Sice jsme tam už
na rozhledně kdysi před léty byli, ale už je to
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Další naše cetsa vedla do Malešova, do
soukromého pivovaru. Je tam i regionální
muzeum, ale ani nevím, jestli ho někdo navštívil,
protože většina z nás zasedla do stínu
s nějakým vychlazeným nápojem nebo s kávou,
protože slunce už zase začalo povážlivě
připalovat a sezení ve stínu je v podobném
počasí jedna z nejpříjemnějších činností .

Pak už jsme se vydali do hotelu Hubert do
Zbraslavic na oběd, ale tam nás čekalo nemilé
překvapení …..většina stolů, salonek i terasa
byly rezervovány, takže jsme se museli kousek
vrátit a navštívili jsme Rybářskou baštu. Tam
jsme se, myslím, všichni velice dobře najedli, i
pro pejsky zbylo …..Jo, a do přilehlého rybníka
nikdo nespadl .
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a jen jen pokrytý prkny, je pro dopravu uzavřen
(výjimku mají jen místní obyvatelé) a vzhledem
k objížďkám bychom se dostali do Hněvkovic,
kde zase probíhal nějaký „Fichtl Cup“ a bylo
tedy nebezpečí, že tam bude zvýšený výskyt

Odpoledne jsme měli naplánované ty mosty, ale
Lolek zjištoval, jaký je stav, a zjistil samé
nepříjemné informace. Mosty pod dálnicí jsou
uzavřeny, protože dálnice nad nimi se opravuje,
a ten dřevěny most, který samozřejmě je kovový
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ostračité Policie ČR, která by nám mohla náš
tajný přejezd „dřevěného“ mostu překazit nebo
„naúčtovat“. Proto jsme odjeli do pálenice, kde
jsme výskyt policie nepředpokládali . Když
jsme tam viděli ceny pálenek, tak jsme si koupili

od trochu mrzuté a trochu mentálně
nevyrovnané paní prodavačky zmrzlinu, která
byla naštěstí velice dobrá a za normální cenu.
Potom jsme se už jen projeli úzkými silničkami
kolem Sázavy zpátky do Zruče.

Vyjížďka měřila kolem 100 km, ale vrátili jsme se
docela brzy, jenže na druhou stranu….v tom
horku to zase tak moc nevadilo, protože ta
vidina Prazdroje z ledničky byla asi lákavější než
dalších třeba 30 km po rozpálených silnicích při
teplotě asi 30°C.
Jako obvykle se s námi odpoledne rozloučili
Pražáci, protože o co později přijíždějí, o to dřív

odjíždějí. Naopak přijeli Karel a Zdeněk, kteří
byli na srazu motocyklů čs. výroby v Huntířově a
ještě se jim v sobotu nechtělo domů . A tak
zase bylo s kým a o čem povídat. Příště se
většina z nás sejde na srazu ve Lhenicích, který
je spojen s oslavami 100- letého výročí založení
firmy ČZ, a tak jsem už taky tak trochu plánovali,
jak kdo, kudy a s kým pojede.
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A hodnocení srazu? Je to těžké,
jak pro organizátory vyjížďky, tak i
pro hodnocení …….už po tolikáté na
stejném místě, ale na druhou stranu:
účast jako obvykle velice pěkná,
zábava dobrá, jídlo i ubytování
standardní za rozumné peníze,
počasí ukázkové, žádné technické
problémy na vyjížďce, čumkarta od
Zbyňka…………….a po výměně
značky i dobré pivo. Já myslím, že
pro tento sraz se nedá víc udělat,
takto jsme si na něj zvykli, takto ho
zřejmě i podle účasti máme rádi, tak
si všichni společně zasloužime pět
hvězdiček.
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53. sraz ČSSČ 13.– 15.9. 2019 LHENICE (*****)
+ oslavy

100 let založení ČZ Strakonice (

)

Dlouhé přípravy tohoto srazu
přinesly své ovoce. Měl jsem od
paní vedoucí penzionu nůž na
krku: „Pokud vás nebude aspoň
25, nezaplatím kuchaře “ ….a tak jsem se snažil
zlanařit některé kamarády, o kterých jsem si
myslel, že by mohli mít zájem se oslav firmy ČZ
zúčastnit …a povedlo se. A tak, i když samozřejmě
někdo na poslední chvíli odpadne, tak se třeba
zase někdo nakonec na poslední chvíli přihlásí,

takže jsme paní
vedoucí
nejen
v pátek
plně
obsadili penzion (39
lidí) a zřejmě i udělali docela dobrý kšeft, tak i náš
sobotní odjezd do Strakonic byl docela vyjímečný.
Kolona 30 motocyklů a skútrů už není
zanedbatelná, a když se kamarád Honza (sice ne
na motocyklu ČZ) ujal funkce regulovčíka na
křižovatkách, tak jsme celou padesátikilometrovou
trasu projeli úplně krásně a plynule. Honzo díky!!!

Ale vraťme se do pátečního večera a podívejte se,
jak nás byl skoro plný sál a jak jsme se dobře
bavili.

A abych ještě nezapomněl, tak kdo tam vlastně
byl??? Předně Česká sekce Skútrklubu Čezeta ,
včetně několika nových kolegů, Karel Gerolt
z Německa s manželkou, u kterých jsme byli na
jaře v Drážďanech, pan docela velká skupina ze
Sajdkárkulubu Nasavrky pod vedením svého
předsedy taky Karla, parta motorkářů od Mnichova
Hradiště, někteří s málo vídanými motocykly
Monark s motorem ČZ, dorazil i Milan Doležel
(organizátor srazu ve Zvůli) s kolegou a další.
K večeři byla pečená žebra místo pečeného
kolena, ale pořádná porce, takže se myslím
všichni najedli. Piva bylo dost a nějaká ta kořalička
se taky našla, všechny podmínky pro příjemný
večer byly tedy splněny, paní hostinská se na nás
usmívala přes pípu, a tak jsme tam vydrželi do
pozdních nočních hodin.
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Ráno byla snídaně, částečně formou švédského
stolu, ale moc jsme se nezdržovali, abychom vyjeli
co nejdřív. Přece jen kus cesty bylo před námi a
předpokládali jsme, že ve Strakonicích bude asi
trochu frmol ….a nemýlili jsme se. Po příjezdu
jsme si vystáli frontu na prezentaci a nafasování
dárkové tašky od pořadatelů, pak hned odjezd na

focení a odstavit stroje do uzavřeného parkoviště
na výstavu. Pak už nás čekala volná zábava,
prohlíželi jsme tovární provozy, firemní muzeum,
vystavené stroje, v areálu firmy probíhala show
Petra Piláta – tedy freestyle na motocyklu. Jídlo
bylo zase tradičně zajištěno v jídelně firmy ČZ a
polední řízek byl nejen velký, ale i opravdu dobrý.

U stánků se také tvořily fronty, ale oproti oslavám
u Jawy to bylo o mnoho lepší. Bohužel některé
stánky, třeba tradiční prodej motocyklových řetězů
ČZ, byly umístěny tak nešťastně, že o nich většina
lidí nevěděla, a myslím, že jmenovitě ten stánek se
řetězy přišel o docela slušný kšeft, protože večer u
piva několik kamarádů tvrdilo, že kdyby to věděli,

řetěz si tam koupili. Vzhledem k tomu, že si dobře
pamatuji vyhodnocení strojů v předcházejících
letech, kdy např. vyhrál zelenorůžový skútr
nastříkaný dost ledabyle a ještě křiklavými barvami
neodpovídajícími původnímu odstínu, přičemž tam
byly skútry daleko lépe renovované, tak jsem ani
na vyhodnocení nešel, a povídal si s kolegy
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skútristy na parkovišti. A tak mě (a asi nejen mě)
velice překvapilo, když Libor přinesl skleněnou
plaketu za druhou cenu. Dost jsme se u toho
nasmáli, ale to bych tady už radši moc nepitval

. Každopádně jeho fialový skútřík je pěkně
udělaný a přejeme mu to.
P.S. Dokonce mu manželka výjimečně dovolila mít
cenu v obýváku. (pozn. red.)
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Večer zase probíhal v dobré zábavě a až dopitý
druhý soudek piva a nabídka jen lahvového
Gambrinusu nás přinutily odejít do svých komnat.
Ovšem také jsme ještě stihli řádně probrat
problematiku, proveditelnost a hlavně možnost

naší účasti na srazu skútrů v Německu nedaleko
od Bodamského jezera, který jsem pracovně
nazval „Expedice Bodensee“ a vy si samozřejmě
v tomto čísle můžete přečíst vše důležité, co se
tohoto srazu týká.

V neděli ráno jsme ještě chvíli poseděli u snídaně,
ale někteří už zase spěchali, a tak jsme se zase
rozdělili na několik skupin a vyrazili k domovům.
Ta naše „severovýchodní“ skupina jela zase kolem
Prahy z východní strany jako cestou do Lhenic.
Smolík dcery jel chvíli jen na jeden válec a řekl si o

nové svíčky, tak jsme mu jeho přání splnili, a pak
už jsme v pohodě dojeli až do Štipoklasů, kde
jsme poseděli u kiosku a dali si takový malý oběd
v podobě klobásy nebo hamburgru. Pak už jsme
se začali pomalu rozdělovat a každý jsme jeli
k domovům jiným směrem.

A co napsat na závěr? Já myslím, že se stalo
přesně to, co jsme čekali …… dobře jsme se
pobavili, najedli, napili, počasí nám přálo, poruchy
nás netrápily, všichni v pohodě dojeli a zase odjeli,
tak co si víc přát. I když s tím příjezdem byly
trochu problémy, Libor a Míra plánovali příjezd
s Druzetemi, ale prvního zradil ulomený šroub u
výfukového kolena, druhého rozleptaný palivový
filtr zřejmě od našeho výborného skvělého a
ekologického biobenzínu . Oba však postihla
porucha těsně po výjezdu z domova, takže oba
mohli přesednout na náhradní stroje a včas dorazit
do Lhenic. Jak jste se mohli dočíst, Liborovi se to
vyplatilo .
Ještě než vyřknu závěrečný ortel v počtu
hvězdiček, tak malé srovnání s oslavou v Týnci
n.S., kde Jawa slavila 90 let. ……Účast –
srovnatelná, možnost prohlídky provozů a muzea
– srovnatelná, startovné – jen ve Strakonicích (ale
za cca 200 Kč oběd, večeře, pamětní list s fotkou,
tričko, motorukavice, ovoce, pivo, drobné dárkové
předměty – to vychází na ceny minulého století ),
možnost občerstvení – Strakonice výrazně lepší,
doprovodný program – opět vyhrávají Strakonice,

celková organizace – opět jednoznačně ve
prospěch
Strakonic,
množství
vystavených
motocyklů
z předválečného
období
–
ve
Strakonicích několikanásobně vyšší …………
abych byl objektivní a našel nějakou chybičku na
oslavách ve Strakonicích, tak je to jejich firemní
muzeum.
To za ta léta, co tam jezdíme, je stále stejné a
vůbec neodpovídá svým rozsahem významu firmy
ČZ. Tady je ovšem třeba si uvědomit, že výroba
motocyklů je pro firmu Jawa nosný program,
zatímco u firmy ČZ jsou to už jen vzpomínky a
nostalgie , takže zřejmě neexistuje žádný impuls
ani žádná potřeba rozšiřovat muzeum výrobků,
které jsou už jen historickou záležitostí. Nicméně
po zhlédnutí nového firemního muzea u Jawy je tu
najednou vidět propastný rozdíl. Ovšem muzeum
jako takové nebylo hlavní náplní oslav, protože to
pravé muzeum se všemi historickými skvosty bylo
právě na parkovišti účastníků.
A tak abych se vrátil k tomu hodnocení, vidím to
na pět hvězdiček pro náš sraz
a na pět znaků pro organizátory oslav.
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ZAJÍMAVOSTI
15. sraz PAv, Lhotka u Mělníka 5.-7. 7. 2019 (*****)
Tohle je jenom taková úplně
malinká reportáž, protože sraz
PAvů bez Zbyňka Plachého, je jako
láska bez hubičky nebo cyklista bez pumpičky
. Byli jsme se tam s dcerou podívat v sobotu,
jeli jsme na vyjížďku, která měla jako hlavní náplň
heslo“ „I cesta je cíl“ a k tomu zastávka na
zmrzlinu ve Mšeně. Po návratu bylo oficiální
zahájení, ale dlouholetý moderátor a předseda
klubu David Vojáček ani nijak nepřipomněl, že se
jedná o patnáctý, a tedy výroční půlkulatý, sraz.
Podle informací, které tam byly zveřejněny, se
odpoledne sešlo už přes 110 PAvů, což je určitě
velice hezký počet, i když tentokrát hřiště
nevypadalo ani moc zaplněné. Třeba pak ještě

další přijeli. Prohlédli jsme si stroje, a to jak ty
tažné, tak i ty tažené, ale většina strojů byla
známá. Jen jsme narazili na jednu zajímavou
jawičku, kterou jsem si nechal nakonec a věnuji ji
samostatnou podkapitolku.
Jinak byl sraz myslím připraven standardně dobře,
množství přístřešků slibovalo, že i v případě deště
bude kde sedět a bavit se. Já myslím, že už ten
počet PAvů svědčí o oblíbenosti tohoto srazu
(pokud jste četli poctivě minulý Občasník,
dozvěděli jste se tam, jaký je v současné době
platný český rekord v počtu PAvů na jednom
místě), a tak i přesto, že jsme na srazu byli asi jen
tak 4,5 hodiny, tak si dovolím dát plný počet
hvězdiček.

J
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Jawa 400 OHC na srazu PAvů
Jak už jsem předeslal, byla na srazu velice
zajímavá motorka, která nemohla uniknout naší
pozornosti. V rámu „Konopnice“ zabudovaný
motor, který zjevně nespadal do výrobního
portfolia Jawy. Mluvili jsme s majitelem a prozradil
nám, že se jedná o motor Yamaha 400 OHC.

A legalizace tohoto projektu??? Skoro až moc
jednoduchá, ale o to víc k vzteku. Motorku přihlásil
na někoho v Německu, tam ji nechali přes TUV
schválit a uvést do provozu, a pak, když byla na
číslech, tak ji odkoupil do Čech ….a je vymalováno
. Jak prosté…řekl by klasik!!!

MOTOCYKL

Já jsem se podíval trochu po internetu a myslím,
že jsem našel toho „dárce srdce“ motocyklu. Byla
to zřejmě Yamaha XS 400. A tak jsem si tak
trochu porovnal tento motocykl s naší „Konopnicí“
(Jawa 350 typ 634) a zjistil, že kromě výkonu
motoru jsou si oba motocykly hodně podobné. A
tak je otázka, jak by takový motocykl byl prodejně
úspěšný, a také, proč se podobné přestavby
mohou povolovat v Německu přísným TUVem a
proč u nás není něco podobné myslitelné???

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Uvedení na trh
Vyráběn v letech
Hmotnost
Výška sedla
Rozvor
Typ rámu
Materiál rámu
MOTOR, VÝKON
Druh motoru
Takt motoru
Chlazení
Sekundární převod
Rozvod
Příprava směsi

Yamaha XS 400

Jawa 350 typ 634

1977
1977 - 1982
187 kg
785 mm
1375 mm
trubkový
ocel

1973
1973 - 1983
155 kg
810 mm
1340 mm
dvojitý trubkový
ocel

řadový
čtyřdobý
vzduchem
řetěz
DOHC
karburátor
elektrický/
Spuštění motoru
nožní spouštěč
Počet rychl. stupňů (man.)
6
Vrtání
69 mm
Zdvih
53,4 mm
Kompresní poměr
9,7 :1
Zdvihový objem
399 ccm
Počet válců
2
Počet ventilů
4
Točivý moment
32 Nm
Točivý moment
8000 ot/min
Výkon
28 kW
Výkon
38 koní
Výkon
8800 ot/min
Maximální rychlost
170 km/h
OSTATNÍ ÚDAJE
Druh paliva
Natural 95
Objem nádrže
20 l
Spotřeba
4-5 l/100km
Přední pneumatika
3,00 x 18
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Zadní pneumatika

4,10 x 18

Přední brzdy
Zadní brzdy
Akumulátor
Standardní výbava

kotoučové
bubnové
12 V
boční stojánek

řadový
dvoudobý
vzduchem
řetěz
píst
karburátor
nožní spouštěč
4
58 mm
65 mm
9,2 :1
344 ccm
2
29,4 Nm
4250 ot/min
14,7 kW
20 koní
5000 ot/min
120 km/h
Natural 91
16,2 l
4 l /100km
3,25 x 18
3,25 x 18 nebo
3,50 x 18
bubnové
bubnové
6V
centrální stojan

6°převodovka, se kterým můžete jet vyhlídkovou
jízdu na 4 000 ot.)min., a pokud ve vás chytí saze
a vy to vytočíte nad 7 000, tak pak chytí saze i
v „Sůze“ a vytočíte ji snad i na 11 000 otáček. To
jsou opravdu suprové motocykly pro každodenní
jízdy do práce, ale i na víkendové svezení někam
dál. Myslím, že takový „universální“ motor Jawě
chybí. A to nemluvím o tom, že ta Suzuki při
běžném provozu jezdí tak za 3,3 l /100km .

Ale Jawa se o něco podobného pokusila, našel
jsem starší článek od Honzy Čejchana a vy si ho
můžete přečíst v příloze. No každopádně jsou ty
větší motory v kejvačkových i 634-kových rámech
zajímavé. Existovaly i prototypy s motorem Jawa
500 OHC. Dcera jezdí na Suzuki GS 500….je to
celkem letitý motocykl a tak trochu podobné
koncepce jako Yamaha XS 400. Vzduchem
chlazený
karburátorový
dvouválec
OHC,

„Liborova“ Druzeta

Kolega Libor kdysi koupil velice zvláštní Druzetu,
dalo by se říci „vytuněnou“, ale takovým tím
vesnickým tuningem, takže nejzajímavějším
vybavením
byl
zvonek,
který
ovládala
spolujezdkyně
z Druzety, když potřebovala
zastavit a odskočit si na kraj lesa . Libor pak tuto
Druzetu prodal do muzea na Křivoklátu, kde
dodnes stojí již ve zrenovovaném stavu. Ale světe
div se….původní podoba Druzety se po letech
objevila v inzerátu . Asi druzetychtivý kupec
nesehnal žádnou lepší fotku, a tak jak jistě
pamatujete na slavný film „Číslo 5 žije“, tak tady
žije stará podoba Druzety.

Nové stroje a snad noví členové klubu
Tak z toho mám vždycky radost. Teď se objevili
noví skútristi, kteří se už našeho srazu zúčastnili,
nebo aspoň nám účast na nějaké akci přislíbili.
Tak já to vezmu popořadě.

Nejprve se ozval skútrista Jiří z Berouna, který
poslal fotku svého červenobílé Čezety 502 a
renovuje další pro svého syna. Ta bude tyrkysová.
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Dalším skútristou je Honza z Litomyšle, který
s námi absolvoval na své zelenobílé Čezetě 502
de Luxe sobotní vyjížďku na srazu v Nových
Hradech. No a do třetice všeho dobrého, skútrista
Pavel z Kutné Hory, který zaslal fotku své

modromodré Čezety 502 a přijel se podívat na náš
sraz do Nových Hradů, sice zatím jen autem, ale
za to se svoji přítelkyní ….aby zřejmě posoudila,
jestli jí Pavla v naší partě nezkazíme .
Tady se můžete na ty nové stroje podívat.

S kolegou Vláďou jsme byli ve Valašském Meziříčí
pro jeho „novou“ rikšu Čezeta 505. Byla to taková
náhoda, upozornil mě na ni další kolega z Moravy,
který ji viděl na burze ….a Vláďa to vyhodnotil jako
dobrý kup, a myslím, že to vyhodnotil dobře.
Jednak rikša je v docela dobrém stavu (zvláště
k poměrně příznivé ceně) a jednak je to velice

stará rikša, rok výroby 1961 a výrobní číslo 00097.
Je to nejstarší dochovaná rikša, kterou jsem viděl
nebo o které jsem slyšel. Je to ještě typ 505 bez
zpátečky, takže má spínačku se startovací
polohou a nemá kombinovaný pákový spínač pro
startování. Doufám, že tu rikšu uvidíme co nejdřív
jezdit.

A když jsme se o těch skútrech tak hezky
rozpovídali, tak budeme pokračovat dál, ale

podíváme se do ciziny na dva zajímavé historické
kousky, a pak se vrátíme do žhavé současnosti.
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Honda Juno M80/M85
neobvyklé řešení. Výhoda je, že skútr nemusel mít
ventilátor, jako jeho předchůdce.
Převodovka byla hydraulicko-mehanická typu
Badalini, jedná se vlastně o předchůdce pozdější
převodovky Hondamatic. Výroba skútru byla
zahájena v listopadu 1961. Celkem bylo vyrobeno
jen 5 880 kusů do konce roku 1962. Více napoví
fotky, ale byl by to moc pěkný sběratelský kousek.
Moc se jich asi nedochovalo.

Slyšeli jste někdy tento název. Já myslím, že asi
ne, anebo jen málokdo z vás. Je to výrobek
z doby, kdy ještě světu vládla Jawa a skoro nikdo
neznal neznámé motocykly Honda, které byly v té
době vlastně jen regionální značkou. Je to možná
trochu nadsazené, ale ne zase tak moc.
Skútr Juno byl jakýmsi následníkem skútru Honda
K-serie, ale hlavní rozdíl byl v pohonné jednotce.
Motor byl dvouválec – boxer, co je u skútru docela
M80

M85

dvouválec, boxer, OHV,

motor
3

objem [cm ]
výkon [k]
při [ot./min.]

124

169

11

12

9000

7600

rychlost [km/hod.]

100

délka [mm]

1810

1820

šířka [mm]

665

675

výška [mm]

1030

1030

váha [kg]

146

157
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Harley – Davidson Topper
dostatečně chráněn, rychle se zanášel a posléze
prokluzoval. Výroba skútru odstartovala v roce
1960, již o rok později přispěchal Harley-Davidson
s novým řešením s uzavřenou převodovkou v
olejové lázni.
Naopak si lidé skútr pochvalovali pro nezvykle
bohatý zavazadlový prostor. Místo se podařilo
ušetřit zejména díky tomu, že stroj nebyl vybaven
ventilátorem chlazení. Jeho funkci nahrazoval
vzduch proudící pod podlážkou, což ale mnohdy
nestačilo a Topper bojoval s přehříváním.
Dnes působí úsměvně startování taháním za lanko
jako u sekačky, ale v té době se jednalo o vcelku
běžnou praxi. Po technické stránce ale nešlo o
žádný zastaralý výrobek, vždyť CVT Topperu
disponovalo bezpečnostním asistentem, jenž
zabraňoval rozjezdu při překročení 1800 otáček. K
zastavení skútru posloužily bubnové brzdy.
Harley-Davidson nabízel skútr v několika
variantách, roku 1961 se vedle běžného provedení
objevila i slabší pětikoňová varianta, na kterou jste
v řadě amerických států nepotřebovali řidičský
průkaz. A kdyby ani to zákazníkům nestačilo,
mohli si k Topperu přikoupit i dva typy sajdkár.

Dnes je Honda zřejmě asi největším světovým
výrobcem,
minimálně
v oblasti
pořádných
motocyklů, možná že co do počtu kusů ji už
předehnala nějaká čínská továrna chrlící miliony
mopedů. Ale Harley – Davidson, i když zrovna
není mou vysněnou značkou, tak je to značka
pyšnící se jednou z nejdelších historií výroby
motocyklů ve světě a určitě by ji bylo líto, kdybych
taky nezmínil období, kdy z jejich výrobních linek
sjížděly skútry. A nebo se už k této historii Harley
raději nehlásí??? 
Skútr s názvem Topper technicky navazoval na
konstrukci německých motocyklů DKW, s nimiž v
USA mohli kooperovat díky válečným reparacím.
Stroj
poháněl
dvoudobý
jednoválec
164
3
cm uložený vodorovně v podlážce, jenž
produkoval výkon devět koní. S takovým pohonem
zvládal skútr rychlost až 75 km/h (o 5 km/h více,
než dovolovala tehdejší legislativa ve většině
zámořských států), přičemž sílu na zadní kolo
posílal prostřednictvím variátoru označovaného
jako „Scootaway Drive“.
Právě CVT přineslo majitelům prvních kusů
nejvíce strastí. Pás ve variátoru totiž nebyl
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Vespa Elettrica L3
Harley – Davidson se již dávno nevěnuje výrobě
skútrů, Honda vyrábí sice skútrů širokou paletu,
ale pokud se zeptáte nějakého skútrového
fanouška, co že je ikonou skútrů, tak určitě řekne,
že Vespa. Vespa také byla tou značkou, která po
druhé světové válce rozhýbala celosvětovou
výrobu skútrů. Její konstrukce a design byly natolik

geniální, že podle vzhledu byste měli asi starost
určit, z jakého roku Vespa pochází.
Konstruktéři Vespy se nechali strhnout světovou
módou elektrovozidel a zkonstruovali typ Elettrica
L3. Vzhledem k tomu, že naše redakce nedostala
zatím Vespu k obvyklému redakčnímu testu ,
vypůjčil jsem si článek ze serveru Aktuálně.cz.

Za značku se platí. Pravidlo platné ve světě módy
stejně jako u dopravních prostředků. Vespa má
zejména v Evropě silnou pozici a za italské skútry
nezaměnitelných tvarů jsou její fanoušci ochotni
platit o desetitisíce víc než za konkurenční stroje z
Japonska. A vysokou cenu si drží i jako ojetina
nebo dokonce veteránský kousek. Budou ale
fanoušci stejně nekritičtí i v případě elektrické
verze, která právě přichází na trh a stojí skoro 180
tisíc korun?
K trendu motostrojů napájených ze zásuvky se
přidala i Vespa. Koncept elektrického skútru
představila už v roce 2017, před nedávnem přišel
konečně na trh. Může jet jen rychlostí 50 km/h.
Příčina je pochopitelná, kdyby rychlost nebyla
omezená, baterie by dlouho nevydržely. Jenže
každý skútrista dobře ví, že i když se bude
pohybovat striktně jen ve městě, občas je potřeba
na rychlosti přidat.
Na obranu Elettriky je nutné říct, že tuto restrikci
mají prakticky všechny elektrické městské skútry
aktuálně nabízené na trhu (např. Hecht, SXT,

Epower…), výjimkou je jen BMW C-Evolution, u
něhož je rychlost omezena na 120 km/h.
Na jedno nabití Vespa Elettrica ujede v reálném
provozu 80 km, i když výrobce slibuje, že zvládne
až 100 km. Není to špatné, po městě to bohatě
stačí. Plné nabití trvá zhruba 3,5 až 4 hodiny. Je
potřeba počítat s tím, že moderní lithium-iontové
baterie se nabíjí běžným kabelem do 220V
zásuvky. A kabel není nejdelší, má zhruba jeden
metr.
Když bude elektrifikovaný Vespista náhle
potřebovat dobíjet někde po městě, donutí ho to
projevit svou komunikativní povahu a prosit "o
šťávu" u kaváren nebo buněk u parkovišť (vlastní
zkušenost).
Podle běžné sazby za elektřinu od ČEZu jedno
nabití při běžné nezlevněné sazbě vyjde v průměru
na 60 korun. I kdyby Vespa skutečně ujela 100
km, jeden kilometr vyjde na 60 haléřů. Pokud si
majitel zřídí zlevněnou "noční" sazbu, cena se
sníží, ale ještě výhodnější, kterou mají majitelé
elektromobilů, není pro elektromotorky k dispozici.
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Vespa Elettrica L3
Motor: elektromotor
Baterie: lithium-iontová s kapacitou 4,2 kWh
Výkon: až 4 kW
Točivý moment: 200 Nm
Kapacita baterií: 86 Ah
Zrychlení: výrobce neuvádí
Nejvyšší rychlost: 50 km/h (el. omezena)
Dojezd: až 100 km
Doba nabíjení: 3,5 - 4 h
Hmotnost: výrobce neuvádí
Cena: 179 900 Kč
elektromotor, slabší verze tedy nedává moc smysl.
V nabídce by se ještě koncem letošního rok měla
objevit typ s prodlužovačem dojezdu, tzv "range
extenderem".
Páčkou lze měnit jednotlivé režimy, vedle běžné
jízdy vpřed má režim Eco, kdy jede maximálně 30
km/h, a pak také zpátečku.

Vzhledem k tomu, že Vespa 125 cm spotřebuje
zhruba dva litry benzinu na sto kilometrů, cenová
úspora nebude hlavní argument, proč byste si
elektrickou Vespu kupovali.
Zejména
proto,
že
vyšší
cena
oproti
"stopětadvacítce" se za její životní cyklus nikdy
nevrátí. Základní varianta L1 stojí 175 900 korun,
testovaná L3 je o čtyři tisíce dražší. Má výkonnější
3

Za řídítky Vespy Elettrica
V 90 % případů při jízdě po městě limit 50 km/h
3
stačí, ostatně, běžná Vespa 50 cm ani rychleji
nejede, a přitom jde o nejprodávanější model na
mnoha nejen evropských trzích, ale například i v
USA. Přesto bych ocenila, kdyby mohla jet rychleji,
jakmile je potřeba zdolat například suchdolský
kopec či stoupání nad Modřany.
Elektrické Vespě v takových případech dochází
dech a řidiči, které jste díky svižné akceleraci
elektromotoru o výkonu 4 kW a okamžitých 200
Nm elegantně předjeli před křižovatkou, se

nezdráhají na oplátku troubit, jakmile se najednou
táhnete v kopci jako šneci.
Zatím má elektrická Vespa mnoho nevýhod, ale
odsoudit ji by bylo příliš jednoduché. Dá se
očekávat, že vývoj půjde kupředu, stejně, jako
dnes můžeme jezdit elektromobily s dojezdem
téměř stejným jako u běžných aut s konvenčními
motory, i vývoj technologií pro elektrifikaci
motocyklů brzy pokročí a budou se nabíjet rychleji,
dojede se s nimi dál, nebudou mít omezenou
rychlost a nebudou stát nesmyslné peníze.
V milionových asijských městech, kde se to skútry
na silnicích jen hemží, je pochopitelné, proč se
vlády přiklánějí k elektrifikaci. I když je také
potřeba vyřešit, aby i elektřina, kterou k jízdě
využívají, vždy pocházela z obnovitelných zdrojů.
Ve střední Evropě elektrický skútr zatím moc
smysl nedává z příčin popsaných výše. Vespa s
běžným spalovacím motorem je ve všem lepší.
Alespoň prozatím.
autor: Eva Srpová | 9. 6. 2019 6:04
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Čezeta 506 Electric
Když už jsem tak pročital článek o Vespě, uviděl
jsem ještě podobný o Čezetě 506. Tak myslím,
když čtete Čezetářský občasník, že bych vám tu

měl podobné články předkládat, i když jsou
převzaté, abyste byli o všech novinkách okolo
značky „Čezeta“ informováni.

Jízda na elektrickém Praseti. Vyzkoušeli jsme Čezetu 506, originální retro skútr
Skútr, který pozná úplně každý, i kdyby se o stroje jedné stopy moc nezajímal. Čezeta Typ 506 je totiž
novodobou verzí legendárního stroje, kterému se neřekne jinak než Prase.
značky Čezeta  …viz níže. Vždycky
si tak říkám, jestli tito lidé vůbec
někdy viděli živé prase, jestli ho
neznají jen z obrázků popř. ze
smaženého řízku na talíři .
Když jsem jako malý kluk
jezdil k dědovi a babičce,
chodil jsem tam vždycky
podrbat prase za ušima,
dodnes si živě vybavuji jeho
hrubé štětiny na omak i spokojené
chrochtání a pomlaskávání. Nic
z toho mi skútr Čezeta nepřipomíná 

(pozn. red. Nevím, jak vám ostatním,
ale mně se nelíbí, jak se stále
častěji a častěji nazývá Čezeta
„prasetem“. Vzpomínám na
kamaráda Hanuše Čermáka
z Brna, který si jako mladý
koupil novou Čezetu a
vždycky tvrdil, že tehdy ji
nikdo „prase“ nenazýval. Já
myslím, že ani pan Koch by
z toho neměl radost, ale co
naplat, když svou reklamní kampaň
na názvu „prase“ založil i stávající majitel
Prase excelovalo na světové výstavě Expo 58
(pozn. red. Zkuste si nalistovat staré časopisy a
noviny z roku 1958 a podívejte sem jestli na
výstavě Expo 58 excelovalo prase
nebo skútr Čezeta??? ) v Bruselu
a stalo se v podstatě "Vespou
socialistických republik". Vyrábělo se
od konce padesátých let až do
poloviny následujícího desetiletí a celkem vznikly
desetitisíce kusů (prameny hovoří o 120 tisících).
Exportovaly se do různých koutů světa, třeba na
Kubu, do Ruska nebo Vietnamu.
Práva na značku si v roce 1999 koupil Brit žijící
v Česku Neil Eamonn Smith a rozhodl se výrobu
Prasete obnovit. Informace o renesanci zveřejnil v
roce 2013, vývoj ale trval ještě několik let. Model

506 se tvarově podobá původnímu skútru, má ale
kompletně
moderní
techniku.
Namísto
dvoudobého jednoválce ho pohání elektřina. V
náboji zadního kola se nachází elektromotor, i
proto je kolo plné. To přední má nové Prase plné
také, protože by to vypadalo nesourodě.
Elektrický skútr má nový rám a karoserii z laminátu
namísto původních plechů. Tvary Prasete, v
porovnání s elegantními vespami trochu masivní,
jsou u novodobé verze výhodou. Díky dostatku
prostoru pod čumákem se dovnitř pohodlně vejde
lithium-iontová baterie s články Panasonic (stejné
má i Tesla), a navíc je tu zabudovaná palubní
1,8kW nabíječka, takže k nabíjení ze zásuvky stačí
jenom obyčejný kabel. Speciální, se kterým lze
dobíjet i z veřejných stanic, je za příplatek.

Výkon
elektromotoru
a
kapacita
baterií
dodávaných českou společností Akku Power se
odvíjí od toho, 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 kW a maximálním 8 kW. U ní
výrobce udává rychlost 85 km/h, hmotnost 137 kg

a dojezd 80 až 100 km na jedno nabití. Čezeta
506/02 je ta "lepší" (a taky dražší), když se může
pochlubit 6kWh baterkou, výkonem 9,2 kW stálých
a 11 kW maximálních, s nejvyšší rychlostí 120
km/h a dojezdem 120 až 150 km při deseti kilech
nadváhy oproti "nula-jedničce".
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Do testu jsme si vybrali silnější. Potěší, že reálný
dojezd téměř odpovídá papírovým hodnotám, ujeli
jsme skoro 120 km. Stroj živě zrychluje, a jakmile
si zvyknete na to, že se dost vlní a má extrémně
nízko těžiště, příjemně se s ním jezdí. Všechno
výše zmíněné je však důsledkem konstrukční
povahy stroje a původní Prase se kroutilo ještě víc.
"Startuje se", tedy spíše uvádí se v chod nejdřív
otočením klíčku a poté stiskem trochu "utopeného"
tlačítka na levé páčce. Zde je také přepínač mezi
třemi rychlostními režimy (jednička s plným
výkonem, trojka naopak eko režim s omezenou
rychlostí do 50 km/h). Hodí se i zpátečka, tu
musíte během činnosti držet a stroj pípá, aby
upozornil okolí.
Pak už je ovládání jednoduché, místo
standardního brzdění se skútrista může naučit
rekuperovat energii, stačí na to ovládat pravou
rukojeť v opačném směru než při akceleraci.
Plexi vypadá divně, osobně se mi stroj zdá hezčí a
designově čistší bez něj, ale jeho funkčnost potěší

- zejména v chladnějším počasí za ním řidič tak
snadno nepromrzne. Jde o příplatek ve výši 9000
Kč. I barva je otázkou vkusu, retro stylu skútru ale
podle mě víc ladí dvoubarevné provedení, žlutá je
dost neobvyklá.
Kdo často jezdí na skútrech, ocení i stabilní zpětná
zrcátka, která se neklepou na rozdíl od běžných,
mají však jednu zásadní nevýhodu - řídítka Čezety
jsou extrémně široká a se zrcátky ještě širší, a tak
se se strojem nejde tak snadno proplétat kolem
stojících aut v kolonách. Přitom právě proto byste
chtěli jezdit se skútrem po městě.
Čezeta si zaslouží pochvalu i za spoustu krásných
retro detailů, třeba za budíky s chromovým
rámečkem i hezky sešité sedlo nebo koženou
kapsu na doklady ukrytou u levého kolene.
Prase má charakter, líbí se mi, že se vyrábí
v Česku, mimochodem v bývalé továrně slavné
automobilky Wikov v Prostějově. S ničím si ho
nespletete a mně osobně připadá fakt sexy,
naprostá většina detailů je perfektně dotažená.

Prase si jde i půjčit
Do konce října si jde elektrické Prase i oficiálně
půjčit a projet se s ním Prahou. Funguje na to
služba "Půjč si Prase" neboli Rent-a-Pig.
Podmínkou je minimální věk 21 let a samozřejmě
vlastnictví řidičského průkazu třídy A1 nebo B.
Problémem může být akorát cena. Je
vysoká, i proto, že vývoj nebyl
levný, a právě proto, že v Čezetě
se snaží zachovat českou
výrobu. Čezeta 506 Electric
v základu stojí 330 tisíc a tato
silnější verze ještě o 60 tisíc víc,
plus se připlácí za další položky,

třeba dvoubarevný lak nebo plexi štít.
Spousta lidí vám tedy řekne, že za tuto cenu si
může pořídit buď pořádnou motorku, anebo rovnou
auto. A bude mít pravdu. Tentokrát ale budu
osobní více než kdykoli jindy - osobně elektrické
Čezetě fandím, má kouzlo jako málokterý skútr, i
když
spíše
dávám
přednost
strojům
s klasickým spalovacím motorem. Je to
motorka pro lidi, kteří chtějí podpořit českou
výrobu, mají rádi retro a neřeší peníze. Moc
jich asi nebude, ale držím palce, ať se jich
najde tolik, aby se vyráběla dál.
autor: Eva Srpová

Rent a Pig!
Během období od 1. května do 31. října si můžete
vyzkoušet novou a nádhernou elektrickou Čezetu
506 v ulicích Prahy. Přilba a rukavice jsou

poskytovány (nebo si přineste vlastní). Ideální
dopravní prostředek na poznávání krás města. K
řízení Čezety postačí řidičský průkaz B nebo A1.

Půl dne pronájem 1 250,- Kč / skútr.
Pronájem na víkend 2 500,- Kč / skútr.
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Podmínky pronájmu
Pronajmout lze jeden motocykl na osobu. V
případě, že jste držitelem řidičského oprávnění
skupiny A1 nebo vyšší, můžete na motocyklu vézt
spolujezdce. V opačném případě (držitel pouze ŘP
skupiny B) tuto praxi v případě prvního pronájmu
nedoporučujeme. Doporučujeme pevné boty,
bundu a kalhoty. Minimální věk 21 let, požadujeme
předložení standardního řidičského průkazu třídy
A1 nebo B. Cena zahrnuje daně a pojištění.
Můžeme si vyžádat alkoholový test. Kompletní
instruktáž před odjezdem v angličtině nebo
češtině.

Společenské okénko….. „Čapí hnízdo“
Právě jsem dostal od kolega zase mail na téma „Čapí hnízdo“, už je to protivné, jak se to tady u nás stále
dokola omílá a i vy možná v tom trochu tápete, tak bych to rád uvedl na pravou míru.
K tomu použiji tři (čtyři) názorné obrázky, abyste si to zapamatovali. Vezmu to podle obrázků:
1. Čapí hnízdo není nic výjimečného, v našich zeměpisných šířkách jsou jich stovky, asi i tisíce, hnízda
si vzájemně nepřekážejí a nikomu nevadí.
2. Po masivní mediální kampani našich sluníčkových, kavárenských a havloidních „nezávislých“
sdělovacích prostředků bohužel někteří čápi slabší povahy to vzdali a odletěli za hranice. Je to škoda,
protože pohled na hnízdící čápy je vždy velice zajímavý a myslím, že většinu lidí upoutá.
3. Pokud některý čáp při stavbě hnízda použije nezákonně dotací z Evropských fondů, okamžitě se to
na hnízdě pozná a není o čem diskutovat. S takovými je třeba se co nejrozhodněji vypořádat, hnízdo
okamžitě rozbourat, všechna mláďata vyházet na zem a nejlépe staré čápy – rodiče na místě
zastřelit. Jedině tak se pak můžeme hrdě hlásit k Evropské unii, která nám tak moc pomáhá !!!! 
4. Po zničení čapího hnízda opět náš návrat do lůna Evropské unie….lze tam kdekoliv nahlédnout
diagnostickým oknem !!!!!
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Při řízení potřebujete dobré oči

Barový pult ze starého skútru
No nekup to za
tu cenu, s tím se
nadělá doma
plno parády 
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….a na co všechno
potřebujeme
pořádně
vidět??? Je toho víc, ale
ale
já myslím, že postačí,
když si připomeneme to
to
základní:

Je léto, tak je teplo 
Byl nejteplejší měsíc v dějinách měření. Za vedry stojí klimatické změny, jsou si jistí vědci
Měsíc červen byl nejteplejší od roku 1880, tedy
v celé historii měření. Průměrné teploty tohoto
měsíce byly ve většině evropských zemích celkově
o dva stupně Celsia vyšší, než byl normál. S
rostoucími teplotami v Evropě se zvyšuje hrozba
rozšíření
tropických
nemocí.
Na
nákazu
západonilských virem během vlny veder zemřelo
22 lidí.
Letošní červen byl s průměrnou teplotou 20,7
stupně Celsia nejteplejší od roku 1961, odkdy jsou

měsíční průměry v Česku sledovány. Zároveň
patřil mezi pět nejteplejších měsíců od roku 1961.
V Česku pak padl rekord 26. června, kdy
meteorologové naměřili 38,9 stupně Celsia. Ve
Francii naměřili dokonce 45,9 stupně Celsia.
Extrémní vedra ve Francii jsou srovnávána s těmi
z roku 2003, která byla podle meteorologů a
historiků nejhorší od roku 1540 a v jejichž
důsledku zemřelo na 15 000 lidí.
Ale nevěšte hlavu, protože:

Země Evropské unie se dohodly na potřebě rychlého řešení klimatické změny 
Použiji slova klasika: „ …..a když si uvědomím, jak Evropska unie zatočila s naším rumem a pomazánkovým
máslem, tak teplé počasí nemá šanci !!!!!“ 

….a ještě pár obrázků z léta a dovolených
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Pokuty a policie
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Kovozoo
Teď si určitě myslíte, že jsem usnul nad klávesnicí
a něco blbě zmáčknul, ale je to naprosto správně.
Kolega Zdeněk Vachalec vyrazil na retrodovolenou
svým vozem Š 100 a nebyl by to ani on, aby
neposlal nějakou fotečku, za což už byl mnohokrát
v našem časopisu pochválen. Na druhou stranu
zase ty kladné nastřádané bodíky za fotky ztrácí
tím, že na nějaké naší akci se objeví jen zřídkakdy.
Ale já ho podezřívám z toho, že na našich akcích
je málo žen a k tomu ještě volných, takže nemá tu
správnou motivaci. A kdybyste zalistovali
Občasníkem a našli od něj nějaké fotky, tak ve

většině případů zjistíte, že aspoň cestou domů se
zastavil v nějaké cukrárně a zkamarádil se tam se
sličnou slečnou zákuskonosočivou a vyfotil se s ní
 (tedy pokud nebylo něco víc ).
Ale zpátky k tomu Kovozoo, to Zdeněk objevil ve
Starém městě na Moravě a napsal mi k tomu:
„Rozsáhlost komplexu je udivující.
Nádherný příklad využití nefunkční
průmyslové zóny. Na Kladně si o tom
můžem nechat jenom snít. Z.“ Takže to
opravdu vtip není a na https://www.kovozoo.cz/
se dočtete mnohem víc.

Bacha na stromy!!!
Všemocná příroda má pak pocit, že jí toto vozidlo
patří a tzv. se ho „vezme“. Někdy se vám ještě
podaří vozidlo zachránit, ale jsou známé případy,
kdy se to už nepodařilo. Takže buďte obezřetní.
Partnerku opřenou o strom vám příroda nevezme,
motorku ano!!! 

V souvislosti s předcházejícím článkem mě
napadlo, že vás musím ale trochu varovat mezi
spojitostí přírody a kovu, zvláště pak motorových
vozidel. Je velice nebezpečné nechat někde
dlouho odstavené motorové vozidlo v přírodě popř.
nechat bicykl či motocykl opřený o strom.
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Bazoš a Aukro
A zase tu máme pár zajímavostí z oblasti
obchodování s veterány. Já bych to asi vzal
sestupně, podle ceny a tedy i podle důležitosti .
Jawa 350 OHV za 999 999 Kč. Nekup to za ty
prachy!!! Až si to budu chtít od záhadného
prodejce ACE-XP4 (nebude to nějaký robot???)
koupit, tak mu dám melouna a řeknu: „To je dobrý,
to nechte!!!“ Zatím nikdo v aukci nepřihazoval, to je
zajímavé .
Jako výhodná koupě se jeví Jawa 500 OHC (tedy
větší objem, dva válce, lepší rozvod) za pouhých
749 000 Kč. Tedy za lepší techniku a stroj o cca
20 let novější ušetříte čtvrt mega. To se jeví jako
naprostá cenová bomba . Na druhou stranu,
když se objevily půllitry za půl mega, ťukali jsme si
na čelo. Kde jsou ty doby, kdy byly za hubičku .
No a jestli jste finančně naprostí břídilové, byla by
tady jedna zrenovovaná Čezeta 502 bez dokladů

za pouhých 120 000 Kč. Když přimhouříte oči, že
je v barvách, ve kterých nikdy neexistovala, že má
barevně
špatně
nastříkaný
nárazník
(a
neolinkovaný), nosič zavazadel, a dvířka motoru,
že má na špatném místě zadní blikače a zřejmě i
jiná řídítka a podvozek není v podvozkové šedé
barvě, tak je to jinak docela hezký skútr, který by
ovšem za ty prachy mohl mít i plexi . Podle čísla
mobilu prodejce z Kladna, to není ani Franta, ani
Karel, ani Zdeněk, ani Libor …..tak jsem si dovolil
tuto drobnou kritiku renovace 

Kdyby se vám z těch
cen udělalo těžko a
řešili
byste
to
alkoholem, tak máte
ještě šanci, jako jistý
Ondra 
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Zatím držíme 1. místo !!!
V minulém Občasníku jsem se trochu věnoval
pivu, protože jednak mám zjištěno z dobrých
zdrojů, že i na motosrazech se pivo pije…a na
druhou stranu, kdyby motorkáři nepili pivo, tak
bychom nemohli takovou dobu hrdě držet první
místo. Počet motorkářů stále vzrůstá, tak jejich
abstinence by do statistiky tvrdě zasáhla. Takže
když jsem objevil v denním tisku informace o tomto
našem slavném prvenství, řekl jsem si, že si to
nemohu nechat pro sebe.
Ovšem nic není zadarmo. Povšimněte si na grafu,
jak se mění množství piva vypitého v restauracích
a doma. Tady jasně vidím tvrdý a nekompromisní
zásah Romči, která Zbynďu nepouští do
restaurace a on musí potupně holdovat pivu
lahvovému. A kdo ví, jestli je to jen Romča, jestli

takových není víc, když nám to tak mohutně
ohnulo křivku v grafu 
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NER-A-CAR
historie, kdy ještě nebyly motocykly a
Nedávno jsem dostal od kamaráda
skútry děleny do spousty různých
z Rakouska zajímavý článek o Ner-akategorií, kdy to bylo prostě jen
carech, a tak kdyţ jsem se horko
jednostopé vozidlo, které jezdce buď
těţko protloukal německým textem,
chránilo nebo nechránilo proti vrtochům
zjistil jsem, ţe ačkoliv jsem uţ tyto
počasí. No a je nabíledni, ţe v dobách
zvláštní
stroje
mockrát
viděl,
prašných silnic, byla ochrana jezdce
nevěnoval jsem jim nikdy obzvláštní
daleko důleţitější. Proto také vzniklo
pozornost. A je to chyba, protoţe pro
toto zajímavé vozidlo.
nás skútristy by měly být minimálně připomenutím
https://www.msn.com/de-at/autos/nachrichten/ner-a-car-1921-so-seltsam-können-motorräder-sein/arAAEoURh?MSCC=1563345720&ocid=spartandhp#image=AAEoINP|1
A tak jsem i zasurfoval po netu a objevil zajímavý článek, tentokrát uţ v češtině. Vybral jsem z něj
nejdůleţitější části, snad vás to také zaujme.

Informace o značce
kola, upevnění kol vozidel, třecích převodů ale
také
tříkolových
motocyklů,
motocyklových
podvozků, lamelových spojek a jejich ovládání
nebo motocyklových sedel. Řadu těchto patentů
vyuţil i při konstrukci tohoto zvláštního motocyklu,
který bychom dnes asi zařadili mezi skútry.

Tvůrcem tohoto netradičního vozidla byl inţenýr
Carl Andrews Neracher ze Syrakus. Ten se na
začátku dvacátých let 20. století zabýval
konstrukcí jednostopých vozidel, pro která vytvořil
21 patentovaných řešení. Patenty se týkaly
především způsobu ovládání a řízení předního

Historie značky

Do dneška je záhadou i vznik jména tohoto stroje.
Někdo říká, ţe je odvozeno od jména jeho
konstruktéra, druzí zase říkají, ţe jméno vychází z
anglického rčení „Near at car“, coţ je v překladu
něco jako „blízko k vozu“ nebo „skoro auto“. Jak je
tomu skutečně, uţ nám dnes nikdo neřekne. Jeho
tvůrce ing. Neracher jiţ zemřel. Je ale fakt, ţe jeho
konstrukci silně ovlivnila tehdejší automobilová
konstrukční škola, pokud se týká rámu, řízení
předního kola a některých dalších prvků.
Na konstrukci stroje začal ing. Neracher a jeho
společník Joseph Allan Smith (ten byl drţitelem
dokonce 23 patentů z motocyklového oboru)
pracovat v roce 1916. Jejich cílem bylo vytvořit
vozidlo, které by jezdci dalo dobrou ochranu před
nečistotami unikajícími z motoru i před nečistotami
z vozovky - blátem nebo prachem. A samozřejmě
také dát jezdci potřebné pohodlí při jízdě, trochu
připomínající jízdu v automobilu. Však také při
následujícím prodeji bylo vozidlo nabízeno
reklamním sloganem jako dvoukolový automobil.
Reklamní leták z roku 1922
Prototyp Ner-a-caru byl postaven v roce 1918.
Autor pouţil vzduchem chlazený dvoudobý motor
objemu 221 ccm a výkonu 2,5 koně dosahovaného
při 2400 ot/min. Magnetoelektrické zapalování bylo
umístěné uvnitř setrvačníku a slouţilo současně k
výrobě proudu pro osvětlení. Válec i výfukové
potrubí bylo proti korozi chráněno vrstvou niklu,
která je u dochovaných strojů ještě dnes bez vady

a drţí i po devadesáti letech. Kliková skříň je
hliníková a klikový hřídel je uloţen na kuličkových
loţiskách, ojniční loţisko je válečkové. Karburátor
nesl značku Brown & Barlow, benzín s olejem se
míchal v poměru 1:10 aţ 1:15. Motor se startoval
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způsobem obdobným jako u motocyklů - noţní
pákou spojenou s ozubeným segmentem
zapadajícím do ozubení na setrvačníku. Motor byl
namontován
do
rámu
tvořeného
dvěma
rovnoběţnými nosníky, vpředu rozvidlenými a
spojenými příčníky. V přední části byla dvě krátká
výkyvná ramena odpruţená vinutými pruţinami.
Ner-a-car neměl klasickou přední vidlici jako běţné
motocykly. Přední kolo se v zatáčkách vychylovalo
kolem svislého čepu uloţeného ve středu náboje.

Jezdec ovládal přední kolo řídítky a táhly s
kulovými čepy podobně jako u automobilu. Aby
řízení bylo takzvaně autostabilní, čili aby udrţovalo
samo přímý směr, je svislý čep skloněn tak, aby
jeho prodlouţená osa protínala vozovku několik
centimetrů před bodem styku kola se silnicí tak, jak
je tomu u běţných motocyklů s ortodoxní přední
vidlicí. Zadní neodpruţené kolo mělo v původním
provedení jednu, později dvě na sobě nezávislé
brzdy. Stroj byl poháněný řetězem.

Ner-a-car měl místo převodovky měnitelný třecí
převod. Na konci podélně umístěného klikového
hřídele motoru byl namontován setrvačník. Jeho
plochy se dotýkalo třecí kolečko, které se mohlo
posouvat vodorovně po ploše setrvačníku, a tím se
měnil převodový poměr. Ovládací pákou se třecí
kolečko dalo aretovat v pěti polohách, takţe stroj
vlastně disponoval pětistupňovou převodovkou.
Třecí kolečko mělo na ploše styku se
setrvačníkem nanesenou třecí vrstvu, která

zajišťovala dokonalý přenos krouticího momentu.
Třecí kolečko je posuvně uloţeno na dráţkovém
hřídeli, na jeho opačném konci potom bylo
nasazeno řetězové kolečko k pohonu zadního
kola. Přiblíţení nebo oddálení od setrvačníku
ovládal jezdec levou otočnou rukojetí. Toto
zařízení současně nahrazovalo spojku. Kola byla
drátová s pneumatikami 26x3. Stroj o váze 80 kg
při spotřebě 2,5 litru/100 km dosahoval rychlost 64
km/h.

Přední kolo je kryto poměrně širokým blatníkem,
který dokonale chránil jezdce před odstřikujícím
blátem. Na blatníku, který byl vlastně součástí
karosérie, neboť se nenatáčel společně s kolem,
jsou připevněna dvě světla. V té době to byl veliký
luxus, protoţe se elektrické osvětlení k
motocyklům dodávalo většinou jen na zvláštní
přání a samozřejmě také za příplatek. Pouţitím

dvou světel chtěl konstruktér zdůraznit příbuznost
svého vozidla s automobilem.
Začátkem roku 1923 byla celá výroba přenesena
do Kingston-on-Thames a začal se vyrábět model
označený jako B, který měl vlastní motor o objemu
285 ccm a výkonu 5 koní. Na první pohled zaujal
mnohem větším předním blatníkem. Třecí pohon a
řízení v náboji kola zůstaly.
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motorem Blackburne 350 ccm s rozvodem SV a
běţnou spojku, protoţe třecí převod nahradila
třístupňová převodovka Sturmey-Archer. Motor
měl výkon 8 koní a maximální rychlost 85 km/h. Ve
sportovní verzi byl vybaven dokonce motorem
Blackburne s rozvodem OHV, ten měl výkon 10
koní a maximální rychlost 115
km/h. Výroba v Anglii skončila
roku 1927 a celkem
bylo vyrobeno asi
6500
kusů.
Tomu
odpovídá
nejvyšší

číslo
motoru
na
dochovaných
modelech
6119.
Důvodem
ukončení výroby v Anglii byl neúspěch modelů s
motorem Blackburne, který byl příliš drahý a odbyt
tedy malý. Společnost Sheffield Simplex Ltd.
potom zrušila celou motocyklovou divizi.

V
polovině
roku 1924 se
v Anglii začal vyrábět model C, který se uţ od
prototypu hodně lišil. Především byl vybaven
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Přesto se od skončení výroby těchto kuriózních
strojů do dnešní doby zachovalo poměrně hodně.
V Anglii existuje asi 50 kompletních kusů v
různých typech rovnoměrně početných, z jedné
poloviny jsou v provozuschopném stavu. V
Americe jich existuje mezi 20 a 30 kusy, v Evropě
je několik kusů ve Francii, několik v Německu a
něco přes deset v Holandsku. Většina z nich je
amerického typu. Mezi pěti aţ deseti kusy jich
zůstalo zachováno také v Austrálii. Několik Ner-a-

carů bylo dovezeno i do Československa.
Zaslouţil se o to ing. František Mařík, který byl
ovšem
především
dovozcem
amerických
motocyklů Indian. Vzdor pilné reklamě nebyl počet
prodaných kusů velký. I tady se zachovaly
nejméně dva stroje, jeden má ve své sbírce známý
sběratel pan Bečvář ze Slaného, druhý můţete
vidět při návštěvě motocyklového muzea Splněný
sen v Pavlíkově u Rakovníka, jehoţ majitelem je
pan Ivo Šarlingr.

Majestic
Není divu, ţe se našel i následovník této
konstrukce. Byl jím model Majestic, výrobek
francouzské firmy Motorcycles Majestic
(Chatenay) a jeho konstruktérem byl Georges
Roy. V říjnu 1929 představil svůj první model
Majestic, jehoţ motor a podvozek – vytvořený ze
dvou nosníků – byly skryty v karosérii vytvořené
z lisovaných ocelových plechů. Přední kolo bylo
řízeno prostřednictvím náboje AYA spojeného
pomocí kulového kloubu s přední vidlicí.
Sekundární převod byl u něj řešený hřídelem.
První model vystavený na paříţském autosalónu
1929 vyvolal značný zájem. Byl vybaven
americkým čtyřválcem Cleveland, vyráběné
modely byly ale převáţně vybavovány motory
Chaise 350 a 500 ccm, některé měly i vidlicové

dvouválce JAP. Bylo vyrobeno celkem jenom asi
sto těchto strojů a asi 10 jich přeţilo dodnes.

Sport
hodin. Sám jezdec byl drţitelem 143 různých
amerických rekordů. Jistý pan George A. Hand se
rozhodl udělat si výlet do Kalifornie a byl natolik
ovlivněn jízdou Bakera, ţe si pro výlet vybral právě
Ner-a-car. Jeho „výlet“ byl dlouhý 5 150 kilometrů.
V roce 1923 startoval tým tří Ner-a-carů v
americké Šestidenní soutěţi, dlouhé 2 240 km, a
obsadil první a druhé místo a získal i týmovou
cenu. Čtyři Ner-a-cary startovaly i v britské soutěţi
spolehlivosti na trati Londýn - Exeter - Londýn, tři z
nich soutěţ dojely a získaly dvě zlaté a jednu
stříbrnou medaili. I u nás jsme mohli vidět Ner-acary na startu. Jezdec Laštovka na něm získal
zlatou medaili v soutěţi spolehlivosti dlouhé 1 000
kilometrů.

I kdyţ se to,
vzhledem
ke
konstrukci Nera-caru
nezdá,
značka dosáhla i
několika
sportovních
úspěchů.
Ne
sice
v
rychlostních
závodech, ale ve vytrvalostních soutěţích a
dálkových
jízdách,
kde
ukazovaly
svou
spolehlivost a výdrţ. První úspěch zaznamenala jiţ
koncem roku 1921 Gwenda M. Jansonová, kdyţ
ujela v listopadu za týden 1 000 mil (1609 km) a
získala tak ACU Certificat. Druhý certifikát získala
v prosinci téhoţ roku za ujetí 300 mil (480 km) bez
přestávky.
Přední americký jezdec toho období, Erwin
George
Baker,
známý
pod
přezdívkou
„Cannonball“, ujel na Ner-a-caru trať z New Yorku
do Los Angeles, dlouhou 5 388 kilometrů, za 7 dnů
a 11 hodin průměrnou rychlostí 30 km/h, coţ byl
nový americký rekord motocyklů v této třídě.
Spotřeboval přitom v průměru 2,7 litru paliva na
100 km. Za méně neţ 8 dní strávil v sedle 179
Více na:
https://www.motorkari.cz/motokatalog/ner-a-car.html
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REKONSTRUKCE DK VE STRAKONICÍCH
napíšu, ţe se částečně podílíme i na rekonstrukci
Domu kultury ve Strakonicích ve spolupráci
s panem Ing. arch. Janem Zákosteleckým.
Spolupráci si nepředstavujte tak, ţe bychom jezdili
v sobotu do Strakonic za kulturák čistit cihly , ale
snaţíme
se
společně
vymyslet
nějakou
smysluplnou výzdobu pro nově koncipovanou
restauraci, která by měla připomínat právě
legendární skútr Čezeta, moţná nést i jeho jméno.
Doufám, ţe vás zaujme pár následujících
informací a obrázků zachycujících stávající a
plánovanou podobu Domu kultury.

Jak dobře vy všichni pravidelní čtenáři Občasníku
víte, naše redakce, ale i jednotliví členové České
sekce Skútrklubu Čezeta kromě svých vlastních
akcí a aktivit také spolupracují s různými dalšími
organizacemi popř. médii na propagaci skútru
Čezeta a samozřejmě i značky ČZ.
V nedávné době jste mohli vidět naše členy a
skútry na ČT1 v pořadu Gejzír, iniciovali jsme
vznik památníku konstruktéra J. F. Kocha, na
titulní straně tohoto čísla můţete vidět, ţe jsme
zapůjčili skútr Čezeta pro natáčení reklamy na
Kofolu …..a tak vás asi ani nepřekvapí, kdyţ
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Dům kultury Strakonice

2017 | fasáda | grafika | interiér | multifunkční sál | občanská vybavenost | rekonstrukce | restaurace | strakonice

Důmyslná a velkorysá stavba Domu kultury ve Strakonicích v duchu odeznívajícího socialistického realizmu z
roku 1958 je dílem Státního projektového ústavu pro výstavbu měst a vesnic České Budějovice.
Jmenovitě architektů: Josefa Vítů (1909 – 1979) a Jaroslava Škardy (1923 – 1993).
Motto: Cílem je při zachování hlavní funkce „vzájemného potkávání a bavení lidí z různých důvodů a různou
formou“ poskytnout potřebné vybavení, technické zázemí i potřebný sortiment sluţeb pro multifunkční
vyuţívání…
Principy návrhu: Uceleně a komplexně řešit objekt i jeho nejbliţšího okolí…
Ctít původní charakter objektu, ponechat současný objem a maximálně vyuţít kapacitní rezervy…
Navýšit kapacity diváků a rozšířit uţivatelský program…
Etapovitostí a logistikou realizace úprav minimálně omezit provoz a zajistit rozumné financování…
Rozdělit objekt na samostatné fungující celky a zajistit propojitelnost i oddělitelnost provozů…
Posunout technický a uţivatelský standard na dnešní poţadavky komfortu…
Interiéry a grafika: V uceleném řešení interiérů a grafiky se snaţíme propojit dobu vzniku objektu s dobou
vzniku legendárního a celosvětově známého skútru Čezeta. Paralely se nabízejí zejména v designu,
barevnosti i pouţitých materiálech.
Klient: Město Strakonice; Projekt: 2017 – 2019; Náklady: 150 - 200 milionů

A tak drţme Strakoničákům i panu architektovi
palce, aby se jim to všechno povedlo na jedničku
s hvězdičkou, a my si napíšeme do naší klubové
kroniky, ţe jsme se aspoň trochu našimi radami
podíleli na této zajímavé akci a rekonstrukci . A
novému kulturáku přeji, aby byl navštěvován
stejně jako v době své největší slávy, kdyţ tam
soudruzi z ČZ schůzovali .
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PLÁN AKCÍ ČSSČ 2019 A 2020
abychom jeli celkově rychleji) apod. Takţe
zájemci, hlaste se a uvidíme .
Ostatní srazy pro příští rok jsou uţ také předběţně
zajištěny, takţe i kdyţ se nevydáte na sraz do
Německa nebo do Spišské Nové Vsi, máte dost
dalších moţností, jak strávit příjemný víkend
v sedle motocyklu nebo skútru s dobrou partou .
Letošní plán akcí byl téměř zcela splněn, zbývá
nám předvánoční setkání u Zlatého slunce ….a
moţná ještě nějaká vyjíţďka podle počasí.

O „Expedici Bodensee“ jste se uţ
dočetli v úvodu, a tak je třeba co nejrychleji vědět,
jaký by byl zájem o tuto akci, jak to provést
logisticky. Zatím je zájem menší vzhledem ke
vzdálenosti i díky mezinárodnímu skútrsrazu, který
je na Slovensku a je pro nás skoro tak daleko jako
Bodamské jezero. Aţ bude jasné, kdo by měl o
tuto akci zájem, tak bychom pak uţ dořešili
všechny logistické záleţitosti ……počet dní,
přespání, doprava (Druzety na vozíku za autem,

23.11.

Tak si to všichni řádně zapište do svých kalendářů, ať se pak zase nedivíte, ţe jste na něco zapomněli .
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PO UZÁVĚRCE
Jako vţdycky se objeví nějaké nové důleţité
(někdy i méně důleţité) informace aţ po uzávěrce
čísla, a tak tu máme tuto speciální kapitolu, která

můţe vše napravit. Představte si, ţe bychom třeba
nezveřejnili takovou zásadní informaci, ţe řady
naše klubu rozšířil:

Nový skútrista
Nový a zároveň nejmladší a jmenuje se Robin
Ţíţala a my mu přejeme, aby mu táta nejen
dostavěl dům (a měl uţ zase čas na srazy ), ale

aby mu stihl ještě zrenovovat několik motocyklů a
skútrů, aby měl taky na čem jezdit, aţ bude mít
řidičák (ještě nemá pozn. red.) .

Horké léto
Horké léto uţ naštěstí skončilo, ale protoţe padaly zase teplotní rekordy a někdy nám bylo opravdu dost
teplo, tak se nedivme, ţe český národ to všechno řádně okomentoval a jak jinak ….i trochu zironizoval .
A
tak
se
k tomu
ještě
jednou vracím,
abychom se ve
chvílích,
kdy
napadne
ta
bílá břečka, se
aspoň
mohli
trochu
ohřát
vzpomínkami
na léto, které,
jak vidíte, ničilo
i ţenám jejich
oblíbené
pomůcky .
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Cyklistika….proč ne???
Náš kamarád Libor s manţelkou dostali od Jéţíška elektrokola
nejmodernější konstrukce (viz foto), a tak letos občas pauzíroval na
akcích klubu a věnoval se jeţdění na kole. Divil jsem se tomu,
protoţe technika elektrokol mě nijak neuchvátila (pedály tam zůstaly
a potřeba šlapání
taky ).
Ale kdyţ se mi
pak dostala do
redakce fotografie
týkající
se
speciálně
zahnutých řídítek
tzv. beranů, tak
jsem pochopil, co
ho asi tak k té
cyklistice
táhne
.

Autobusy….a nejen pro autobusáky
Autobusy mají se skútry málo společného (tak
maximálně stáří ), ale uţ jsme se jim tady
několikrát věnovali, a to hlavně kvůli našim dvěma
bývalým autobusákům, kteří jsou členy našeho
klubu. Já myslím, ţe ani oni ani vy neznáte takové
zajímavé konstrukce, které vám tady teď nabídnu
k prohlídce. Asi je známé (a mnozí si to

pamatujete), ţe naše autobusy řady RTO vyráběla
také v licenci polská firma Jelcz. Moţná víte, ţe
vyráběla i prodlouţenou verzi (harmoniku), která
se u nás vyrobila jen v jednom prototypu …..a teď
ji pracně vyrobili jako repliku veteránisté. Ale znáte
také zkrácenou verzi autobusu RTO??? A kdyţ ji
Poláci zkrátili, tak zjistili, ţe je malá, a připřáhli k ní
vlek . Ale pak zjistili, ţe potřebují větší autobus,
tak udělali z RTO-čka patrový autobus!!!

Problematiku přepravy většího mnoţství osob
řešily ostatní spřátelené krajiny v RVHP jiným
způsobem. V Maďarsku například udělali dvojitou

harmoniku z Ikarusu, v Rumunsku na náklaďák
Roman přidělali autobusovou nástavbu a ještě
přidali propojený vlek, čili taky harmoniku. A kdyţ
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jsem u toho vleku, víte, ţe někdy ve špičkách
tahaly vlek i trolejbusy??? To jsou věci, co. A
člověk by řekl: „Obyčejný autobus“ . Poslední
obrázek je ze současnosti a ukazuje, jaký
obrovský pokrok udělala konstrukce autobusů,
ovšem také se změnil přístup firem, které na svých
autobusech dnes vozí mnoho reklam. A kdyţ jsem

uţ psal o polských autobusech Jelcz, tak jsem
vybral jeden polský autobus s reklamou. Myslím,
ţe v tomto případě by byl neodpustitelný hřích
reklamu ignorovat !!!!! ….a je třeba ihned shánět
lístek na příští zájezd .
A kdyby vás neoslovila „Jazda z kurwami“,
doporučuji v autobusu plavání s dětmi .

Kdyţ jsem objevil obrázky těch zajímavých
autobusů, tak jsem si uvědomil, ţe by bylo dobré,
kdybychom tady měli rubriku, ve které bychom
zavzpomínali na doby minulé a hlavně si
připomněli třeba některé zajímavé konstrukce

z naší bývalé „východní Evropy“ za ţeleznou
oponou. Věřte, ţe uvidíte auta, která jste nikdy
neviděli ……. Ale nechme si to do příštího čísla,
tento článeček o autobusech berte jako takovou
„předehru“ .

Ceny, ceny, ceny
A ještě se podívejte na pokračování našeho
oblíbeného seriálu o cenách, jak nám krásně
rostou. Představte si, jak to bude krásné, aţ se

vás někdo zeptá: „A co dostala tvoje ţena (nebo
snacha ) jako věno???“ A vy odpovíte:
„Pařeza!!!“ ….a všem spadne brada závistí !!!!!

63

Praha, Brno ….a že by i Ostrava
Známý bratrovraţedný boj mezi Prahou a Brnem
se zřejmě rozšiřuje i na Ostravu. Aby to bylo
vyrovnané, tak by se měla zapojit podle počtu
obyvatel Plzeň. Jak jsem se tak díval, tak dalšími

dvěma městy by pak měly být Liberec a Olomouc,
takţe ještě dlouho zůstanou síly Čechy versus
Morava vyrovnány .

Tak si to zase rozdali a vůbec se nešetřili. Dneska
to vidím na „plichtu“, i kdyţ Brno má v tom útočení
na Praţáky daleko větší zkušenosti a tradici…..a
kromě toho většina Brňáků neví, ţe jsou
v Čechách i jiná města neţ Praha, takţe pro ně
jsou Praţáci naprosto všichni z Čech.
Dneska (podle mého soukromého hodnocení) jsou
dva vítězové, a to vtip o Maďarovi v Praze a
obrázek Země. To se musel někdo hodně

zamyslet, ale je to krásné, konečně i my
nechápající jsme pochopili funkci a vznik
brněnského pyje .
A co Plzeň, nepřidá se ??? Nepodpoří matičku
Prahu??? Asi ne, ani se Plzeňákům nedivím, ţe se
nechtějí účastnit těchto ţabomyších válek. Jen ale
počkejte, aţ se Brňáci dozvědí, ţe nějaká Plzeň
existuje !!!!! Já uţ bych raději zbrojil. 
Ale vy čtenáři ….posílejte vtipy dál !!!

Před několika dny zažil vedoucí jedné autodílny neuvěřitelnou příhodu.
Přišla za ním blondýnka a ţádala ho o sedmsetdesítku.
Všichni přítomní se na sebe nechápavě podívali a jeden mechanik se zeptal: "Co to sedmsetdesítka je?"
Blondýna odpověděla, ţe to je taková malá věc uprostřed motoru, kterou ztratila a potřebuje novou.
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Mechanik jí podal kus papíru a tuţku, aby mu tu věc nakreslila.
Namalovala kolečko, do kterého napsala 710.
Nechápající mechanik potom odvedl blondýnu ke stejnému autu,
zvedl přední kapotu a zeptal se:
"Je ta 710 v tomto autě ?"
Blondýna ukázala prstem a řekla: "Samozřejmě, že tady je!"

Stát chce přitvrdit vůči řidičům seniorům
Jiří Novotný, Právo
Řidiči senioři jsou vedle začínajících motoristů z hlediska nehodovosti nejrizikovější skupinou. Zatímco ty
mladé má přimět k bezpečnější jízdě řidičský průkaz na zkoušku, u seniorů ministerstvo dopravy (MD) se
sníţením bodové hranice pro odnětí řidičáku nepočítá. Přitvrdit však stát chce pokutami za neabsolvování
povinné zdravotní prohlídky a chystá se zavést i některá další opatření.
„V říjnu se moţnými opatřeními vůči řidičům seniorům bude zabývat Rada vlády pro bezpečnost silničního
provozu. Mezi návrhy, které pro ni připravujeme, je také moţnost omezit řidičům vysokého věku rozsah silnic,
po nichţ by mohli jezdit,“ řekl Právu vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy (MD) Tomáš Neřold.
V řidičském oprávnění by tedy měli uvedeno, ţe mohou jezdit například jen ve svém kraji nebo na konkrétně
stanovené silnici. Na jiné komunikace by nesměli. Je ovšem otázka, zda takové regionální omezení není v
rozporu s lidskými právy.
Neřold argumentuje tím, ţe ve vysokém věku senioři hůře reagují na krizové situace a častěji na silnici
zmatkují. Předností naopak jsou jejich dlouholeté zkušenosti za volantem, mnohem menší sklon k riskantní
jízdě neţ u mladých řidičů.
Přesto dochází k takovým nehodám, jaká se například stala 24. srpna u obce Lhota na Jindřichohradecku.
Zahynul při ní osmdesátiletý řidič, jehoţ vůz narazil do betonového můstku.
Řídí i století lidé
Podle údajů MD bylo loni v Česku řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 a 97 523 z nich předkročilo
osmdesátku. Platný řidičský průkaz stále ještě vlastnilo i 1720 devadesátiletých a dva lidé starší 100 let. Těch
by se omezení, které navrhuje BESIP,
týkalo především.
„I velmi staří motoristé si
potřebují nakoupit, dojet za
příbuznými, delší cestu uţ
nemálo
z
nich
však
nezvládá. Přitvrdit proto
musíme
z
hlediska
zdravotních prohlídek, ale
také nechceme řidičům
seniorům
příliš
komplikovat
ţivot,“
konstatoval Neřold.
Na povinnou zdravotní
prohlídku musí řidiči
zajít
ke
svému
praktickému
lékaři
poprvé ve věku 65 let,
poté v 68 letech a pak
kaţdé dva roky. Rozsah
zdravotních prohlídek
stanoví vyhláška číslo 277
z roku 2004. Vyšetření je
zaměřeno
především
na
nemoci, které omezují či
vylučují zdravotní způsobilost k
řízení. Zahrnuje také komplexní
vyšetření, včetně orientačního vyšetření
sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu.
„Od ledna 2013 navíc platí, ţe pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnost řídit, musí to
lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Poté, co to bylo zavedeno, počet hlášení se podstatně zvýšil,“ sdělila
Právu mluvčí MD Lenka Rezková.
Odpadla tedy předchozí praxe, kdy způsobilost motoristy řídit posuzoval lékař v podstatě aţ při povinné
zdravotní prohlídce.
Za jízdu bez prohlídky pokuta až 25 tisíc
Zatímco regionální omezení pro řidiče vysokého věku je dosud jen ve stadiu úvah, téměř jisté uţ je, ţe přitvrdí
postih za neabsolvování povinné zdravotní prohlídky.
„Nyní je pokuta za jízdu bez tohoto dokladu 5000 aţ 10 000 Kč. V chystaném novém bodovém systému to má
být 7000 aţ 25 000 Kč. Body za to sice ani nadále udělovány nebudou, vyšší sankce však mají seniory přimět,
aby prohlídku nevynechali,“ uvedla Rezková.
Mezi právníky se diskutuje také o tom, zda by lékař, jenţ vydá seniorovi potvrzení o zdravotní způsobilosti
řídit, a ten pak vzápětí způsobí váţnou nehodu, neměl být nějak postiţen.
Podle ministerstva dopravy jde ale zatím skutečně jen o námět, s jehoţ realizací se v blízké době nepočítá.
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ZÁVĚR
A máme to za sebou, tedy ještě kromě příloh.
Kdyţ uţ jsem psal o Jawě s motorem Yamaha
400, tak mě napadlo sem převzít ještě článek o
skutečném projektu Jawa 400. Ten Trabant, to je
obdobná situace jako s těmi starými
autobusy. V Německu začal vycházet
časopis Oktan 79, který se
přednostně věnuje vozidlům ze
socialistické éry ve východní
Evropě. A já si myslím, ţe
bychom si tato vozidla taky
mohli
připomínat
aspoň
jednotlivými
články.
Vţdyť
přece právě v době výroby naší
Čezety (i později) se ve východní
Evropě vyráběla nádherná vozidla a
já se vsadím, ţe aţ vám tady některá
představím, ţe budete valit oči, protoţe je uvidíte
poprvé .
Dále v příloze najdete pro dlouhé zimní večery
článek o Národním technickém muzeu. Je to

zajímavá historie budovy, kterou asi většina z vás
zná a jiţ navštívila. A nakonec Vize budoucnosti
…..asi to nelze brát všechno úplně váţně, ale u
některých bodů vás to bude k zamyšlení přece jen
nutit.
Je podzim, začíná okurková sezona
(viz obr. vlevo) motorářům, ale
mnozí z vás se přestěhují ze
silnice do garáţe, aby připravili
stroj na jaro, u veteránistů
občas nějaký ten stroj přes
zimu dokonce vznikne (také
se
k takovýmto
krokům
chystám). A tak vy všichni, kteří
si před sebe postavíte takový
nějaký úkol, přeji vám, abyste ho
zvládli. K tomu pouţijte návod z dalšího
obrázku a stoupejte pomalu aţ k vysněnému cíli.
A kdyţ uţ budete v tom plném pracovním
nasazení, nezapomeňte připravit na zimu trochu
dřeva do rodinného krbu.

A jestli nám bude na podzim přát počasí,
doporučuji vycházku do lesa za účelem sběru hub.
Prý jsme byli houbařská velmoc, ale uţ to není ono
. No, a kdyby bylo počasí nepříznivé, vyrobte si
v dílně vkusný konferenční stolek „Jawa“.

Vzhledem k tomu, ţe příští 70. číslo přinese zřejmě nějaké grafické změny a redakce bude plně vytíţena,
můţe dojít ke zpoţdění distribuce tohoto čísla, za coţ se jiţ předem omlouváme. Redakce Občasníku
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PŘÍLOHY
Odtajněná Jawa 400
článek převzatý z www.motxpress.cz

Poslední náročný pokus o vývoj zcela nového dvoudobého dvouválcového motoru Jawa proběhl ve
druhé polovině osmdesátých let a vznikla výkonná, vzduchem chlazená čtyřstovka s pětistupňovou
převodovkou. Šance na její uvedení do výroby ale byly ještě méně pravděpodobné, než tomu bylo
u většiny zamýšlených cestovních motocyklů, vyvíjených ve VVZ Jawa v průběhu několika
předchozích desetiletí.

zemích zajímavým artiklem a jeho omezený export tím
směrem umoţňovala jen nízká prodejní cena.
Velkosériově vyráběná třistapadesátka stále ještě
s litinovými válci sice měla od roku 1973 nový
a konečně uţ tuhý, jenţe bohuţel příliš těţký dvojitý
rám. Podobné motocykly konkurence úspěšně
vytlačovala z náročnějších trhů, bylo tedy zapotřebí se
ohlíţet po výrazně modernější náplni výrobního
programu.
Proto byl ve studii rozvoje oboru jednostopých
motorových vozidel, vypracované koncem roku 1979,
navrhován kromě nového dvoudobého dvouválce také
vývoj jednoduchého čtyřdobého motocyklu s typovým
označením 822 a s motorem 250 ccm OHV. Ten měl
být v osmdesátých letech vyráběn spolu se
zamýšlenými dvoutakty 125, 250 a 400 ccm. V téţe
době přitom zároveň probíhal nejen vývoj, ale uţ také
jízdní zkoušky těţšího motocyklu se čtyřdobým
plochým dvouválcem 420 a 500 ccm (modely 821
a 824).

Jawa neměla čím oslovit náročnější trhy cestovních
motocyklů uţ v sedmdesátých letech, poslední
důstojnou pozici značky se snaţily udrţet modely
Californian 250 a 350. Následující orientace výroby na
jediný model (634), postačující pro nenasytný trh
v Sovětském Svazu, stlačila značku Jawa hluboko pod
úroveň
výrobců,
udávajících
světové
trendy
v konstrukci motocyklů.
Velká česká značka pozitivně bodovala na západ od
našich hranic uţ pouze svými soutěţními speciály,
vyráběnými ve Výzkumném a vývojovém závodě Jawa
v Praze – Strašnicích. Celosvětově excelovaly ještě
plochodráţní motocykly z Divišova, ty ale nesly značku
Jawa namísto původního označení ESO nuceně,
zásahem komunistické direktivy.
Pokud nechtěla Jawa dopustit rozpad téměř
celosvětové sítě svých prodejců, bylo nutné co
nejdříve uvést na trh ne jeden, ale několik nových
modelů cestovních motocyklů. Po desítky let stále jen
omezeně inovovaný dvouválec 350 ccm uţ dávno
přestal být pro své technické parametry v rozvinutých

Nezdařený pokus o čtyřstovku

První projekt vývoje nového dvoudobého dvouválce se
zdvihovým objemem 350 nebo 460 ccm (modelová
označení 637 a 630) a s pětirychlostní převodovkou,
skončil v sedmdesátých letech fiaskem. V Jawě se
poté pro třistapadesátku, stále dobře prodejnou na
uzavřených trzích států socialistického bloku, rodil
nový, konečně celohliníkový motor, model 638.
Zároveň byl v roce 1979 zahájen vývoj odvozeného
dvoudobého dvouválcového motoru o objemu 400 ccm
s kapalinovým
chlazením
a pětistupňovou
převodovkou, která byla vyvíjena i pro model 638.
Motocykl měl být vybaven bubnovými brzdami
o průměru 180 milimetrů.
Vznikly postupně dva prototypy, byly ale vybaveny
pouze čtyřstupňovou převodovkou a zabudovány do

upravených sériových podvozků s brzdami o průměru
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zkušebními jezdci kritizovány vysoké vibrace řídítek
a opět špatná funkce spojky. Vývoj byl ukončen proto,
ţe nepřinesl ţádná výrazná pozitiva proti novému
modelu třistapadesátky 638, který v sériové výrobě
mezitím nahradil dříve vyráběný model 634.
Navíc uţ byly té době připravovány výrobní
dokumentace pro nový projekt jednoválcové čtyřdobé
dvěstěpadesátky a dvoudobé dvouválcové čtyřstovky,
tentokrát neodvozené od motoru 638. Tyto motocykly
měly vzniknout společně.

160 milimetrů. První byl zkoušen od června 1981 do
srpna 1982 a výsledky zkoušek nebyly uspokojivé ani
z hlediska
výkonu,
ani
nevyhovovala
funkce
kapalinového chladícího systému. Problémy byly
i s nedostatečnou funkcí spojky.
V březnu 1983 byl do zkoušek předán další kus,
tentokrát jiţ s nuceným oběhem chladící kapaliny.
Motor měl výkon 19,7 kW/5500 ot/min., maximální
rychlost motocyklu byla 123 km/hod. Při výkonu jen
o málo vyšším proti sériové třistapadesátce byly

Malý čtyřtakt

V roce 1982 byla zařazena do plánu technického
rozvoje jednoválcová dvěstěpadesátka se čtyřdobým
motorem, s variantami rozvodu OHV i OHC. Společně
s konstrukcí
motoru
bylo
zadáno
i externím
průmyslovým výtvarníkům řešení designu pro modely
cestovního endura a uţitkového motocyklu. Kromě
nových designových návrhů a pohonné jednotky
jednoválcové dvěstěpadesátky s rozvodem OHV vznikl
i odlehčený podvozek s jednou přední rámovou
trubkou.

zkoušky prototypu v polovině roku 1986. Motor
konstruoval Pavel Šváb, výpočet rozvodu byl zadán
Ústavu pro výzkum motorových vozidel a řešitelem
konstrukce podvozku byl Ing. Jiří Kubínek. Parametry
dvěstěpadesátky s motorem OHV a s pětirychlostní
převodovkou byly stanoveny takto: výkon 14 kW při
7800 ot/min, spotřeba 3,4 l/100 km, podvozek měl být
vybaven přední kotoučovou brzdou a litými koly
s ocelovými ráfky podle patentu Jawa.

Bylo plánováno, ţe po zavedení do sériové výroby
bude vyráběno 130 tisíc motocyklů ročně, s předběţně
stanovenou maloobchodní cenou zhruba 11300,korun. K tomu se předpokládaly investice 430 milionů
korun pro výrobu motorů a 190 mil. korun pro výrobu
podvozků. Nakonec byly dokončeny jen dva funkční
vzorky, z nichţ jeden najezdil celkem 63 tisíc
kilometrů, a ukázalo se, ţe to opravdu mohl být velmi
perspektivní, spolehlivý a úsporný stroj.

Cílem bylo vyvinout lehký motocykl středního výkonu
s vysokou ţivotností a malými provozními náklady,
který měl rozšířit sortiment motocyklů Jawa kolem roku
1988, ve stejné době, kdy se měla v závodě IŢMAŠ
v SSSR začít vyrábět Jawou zkonstruovaná pětistovka
OHC s protilehlými válci.
Podle harmonogramu ze začátku roku 1983 měly být
zkoušky funkčního vzorku ukončeny v roce 1984,

Výkonný dvoutakt

Zároveň byl v konstrukci spuštěn další, návazný
projekt. U letitých odběratelů motocyklů Jawa byla
značka
známá
a mnohde
i oblíbená
díky
jednoduchému dvoudobému dvouválci. Proto byl opět,
jiţ potřetí, zahájen vývoj nového dvoudobého
dvouválcového motoru.
Čtyřstovka ale tentokrát neměla mít vazbu na
vyráběný model 638, nýbrţ na zmíněnou čtyřdobou
dvěstěpadesátku, jejíţ funkční vzorek v té době jezdil
zkoušky. Unifikace se přitom týkala nejen podvozků,
ale i pohonných jednotek. Pouţití shodné spojky,
převodovky a řazení bylo moţné proto, ţe nároky
slabšího čtyřtaktu a výkonnějšího, ale plynuleji, bez
rázů pracujícího dvoutaktu jsou na tyto skupiny
podobné. Byla to slibná cesta k realizaci myšlenky na

sníţení sortimentu vyráběných, a také v servisech
skladovaných dílů pro dvě odlišné pohonné jednotky.
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Pozoruhodné je, ţe snad pro oblibu dvoudobých
dvouválců Jawa u jejich největšího odběratele byla
nakonec mnohem větší pozornost věnována vyvíjeným
dvoutaktům. Čtyřdobé dvěstěpadesátky byly vyrobeny
v roce 1985 jen dvě, navíc s téměř totoţným designem
a bez výrazného zázemí náhradních dílů. K jízdním
zkouškám byl přitom vyuţit pouze jeden kus, druhý
slouţil v tehdy obvyklém stylu Potěmkinovy vesnice
jen k prezentacím na výstavách.
Proti tomu vývojem dvoudobé čtyřstovky se
v konstrukci zabývali déle a intenzivněji. Postupně byly
postaveny tři motocykly s odlišným designem
a všechny jezdily zkoušky. Bylo vyrobeno také ještě
nejméně pět motorů a mnoho dílů navíc.
Také na konstrukci dvoudobého motoru měl
nejvýznamnější podíl konstruktér Pavel Šváb, který
přitom v roce 2001 (uţ po likvidaci VVZ Jawa
Strašnice) při rozmluvě o tomto projektu prohlásil, ţe
ani on, a nejspíš ani nikdo jiný nepředpokládal, ţe by
se tento projekt dočkal realizace v sériové výrobě.
S časovým nadhledem zlehčil situaci onoho období:
„My jsme si tu jen tak hráli a Týnec chrlil
třistapadesátky, na tom se těţko mohlo něco změnit.“

Předpokládala se montáţ obou motorů do podvozků
v různých designech, se záměrem pořídit jejich
kombinacemi širší řadu motocyklů buďto s klidným
a úsporným čtyřtaktem, nebo s ostrým dvoutaktem
s vyšší spotřebou. Obojí pak mělo být postupně
zavedeno do výroby v designových verzích od
motocyklů sportovních silničních po cestovní enduro.
Myšlenka to byla jistě dobrá, realizace se ale
nedočkala. Vznikly jen funkční vzorky základních
provedení motocyklů a výkresy a modely designových
návrhů pro jejich další verze.

Vývoj nového dvoutaktu

zahájen vývoj dvou verzí podvozku pro tento motor.
Konstrukčně blíţ k dosavadní sériové výrobě byl tzv.
těţký podvozek se dvěma rámovými trubkami vpředu,
byl uvaţován i pro připojení sidecaru. Pro jízdu sólo
a pro sportovněji směrované verze byl vyvinut „lehký“
podvozek, vpředu s jednou rámovou trubkou.
S ohledem na hygienický předpis pro hladinu vibrací
bylo zvoleno upevnění pohonné jednotky motoru 630
do rámu přes silentbloky. Pro motor bez vyvaţovacího
mechanizmu nebylo jiné cesty k plnění našich tvrdých
limitů pro vibrace, kterým v tehdy provedených
porovnávacích zkouškách nevyhověly například ani
motocykly Yamaha RD 350 LC a Gilera 200 T4.
Předpokládaný atypický způsob uloţení motoru v rámu
byl zohledněn uţ při návrhu motorové skříně, jejíţ
zadní uchycení bylo pro kompenzaci síly, přenášené
řetězem na zadní kolo, řešeno čtyřmi silentbloky
umístěnými ve směru osy motocyklu a uspořádanými
do čtverce co moţná nejdál od sebe. Vpředu byla
motorová skříň uloţena v dalších dvou silentblocích.
Protoţe pohonná jednotka tím získala určitou
neţádoucí volnost, musely být pomocí dalších
silentbloků připevněny k rámu i tlumiče výfuků. Podle
vyjádření zkušebních jezdců byly vibrace pod úrovní
sériové třistapadesátky, ale ani tak se nakonec
nepodařilo dosáhnout hodnot, splňujících tehdy platné,
příliš tvrdé československé předpisy.
Ty ale neplatily pro export, na některé trhy by bývalo
bylo moţné motocykl dodávat i bez silentbloků a u nás
měla vozidla běţně výjimky. Vývoj proto probíhal dál,
motocykly jezdily zkoušky a předběţně se jiţ
uvaţovalo o kontraktech. Při jednání o ceně motocyklu
s tuzemským prodejcem – Mototechnou, byla v roce
1987 stanovena maloobchodní cena pro základní
model 630-0 na 12 810 korun, předpoklad odbytu
v ČSSR byl odhadnut na 1000 kusů ročně. Exportér
PZO Motokov předpokládal roční prodej 25 000 kusů

Motor Jawa 400, model 630 z druhé poloviny
osmdesátých let, byl konstruován volnou rukou bez
povinnosti vyuţít díly, skupiny a technologie z tehdejší
sériové výroby. Válce z lehké slitiny měly zalisovanou
litinovou vloţku, k motorové skříni byly připevněny
kaţdý čtyřmi svorníky. Rozteč válců 96 mm, dva pístní
krouţky. Později se připravovala i modernější verze
s pracovní plochou celohliníkových válců upravenou
technologií Nikasil (dodavatel ČZ Strakonice). Ty byly
na jeden zkušební motor namontovány aţ v dubnu
1990 a zkouška proběhla s pozitivním výsledkem. Byl
naměřen výkon 24,3 kW při 6000 ot/min. Bylo to ale
v době, kdy byl vývoj motoru 630 jiţ ukončen. Úvahy
o variantách s kapalinovým chlazením a s vyvaţovací
hřídelí zůstaly jen na papíře.

Protoţe konstrukce vycházela z předpokladu společné
výroby se čtyřdobou dvěstěpadesátkou, bylo navrţeno
co nejvíc shodných prvků: celá převodovka kromě
vstupní hřídele, mechanizmus řazení a spojka, lišící se
jen počtem lamel. Výkresová dokumentace k motoru
byla zpracována v roce 1984. Podle kusovníků
z výroby mohlo být vyrobeno aţ deset motorů,
všechny ale nebyly zkompletovány. V roce 1986 byl
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v socialistických zemích a 4 000 v nesocialistických
zemích.
Poţadovaná úroveň techniky pro majoritní odběratele
byla zřetelně naznačena monopolním exportérem. Pro

poměrně výkonnou čtyřstovku, která měla být
vyráběna od roku 1990, doporučoval Motokov pro
socialistické země verzi s přední brzdou bubnovou!

Funkční vzorky

První kus byl postaven v lehkém rámu, převzal
cestovní design vytvořený původně pro čtyřdobou
dvěstěpadesátku, dostal elegantní černobílé lakování
s červenou linkou a byl zapsán v knize prototypů dne
16. 2. 1987. Vyvíjená kotoučová brzda nebyla ještě
k dispozici, přední kolo proto prozatímně dostalo brzdu
Girling. Ta nebyla předmětem zkoušek, ale hodnocena
byla pozitivně. Na tomto motocyklu bylo zkoušeno
zavěšení motoru pevné i v silentblocích a bylo
prováděno měření vibrací stupaček a řídítek.
V případě řídítek se dokonce podařilo hygienický
předpis splnit, u stupaček se řešení nenašlo. Při
měření hluku motocykl předpisům vyhověl.
Poté byl od 3.4.1987 do 21.11.1987 podroben
ţivotnostní zkoušce, při které najel 35 000 kilometrů.
Ţe to nebyly jízdy na výlet, je patrné ze spotřeby paliva
během zkoušky. Padlo na ni 3 260 litrů benzínu, coţ
představuje průměrnou spotřebu 9,3 litru. To ale nebyl
parametr, který by mohl ohrozit případný export do
SSSR.
Při zkoušce byla prokázána vyhovující ţivotnost dílů
motoru i podvozku. Také subjektivní hodnocení jezdců
byla pozitivní, výhrady se týkaly většinou snadno
odstranitelných vad. Po demontáţi motoru byly
shledány válce i písty bez příděr a jen malé vrstvy
úsad. Vůle a opotřebení dílů motoru, spojky
i převodovky odpovídaly kilometrovému proběhu.
Aţ v prosinci 1988 byl vyroben druhý motocykl, k jehoţ
stavbě
bylo
pouţito
„těţké“
šasi
sériové
třistapadesátky, modelu 638, vizuálně odlišné jen
upevněním nového motoru a výfuků na silentblocích.
Na téměř sériovém podvozku byl v tomto případě
kromě prototypového motoru zkoušen i prototyp
kotoučové brzdy Jawa.
Následoval třetí motocykl, který dostal opět lehký rám
a odlišný,
nový
design
s vysokou
nádrţí
a s předpokládaným zařazením do kategorie cestovní

enduro. Podvozek byl původně vyvíjen pro čtyřdobý
motor, ten do něho ale nebyl nikdy zabudován.
V prototypové knize byl motocykl zapsán s datem 25.
10. 1989, společně s dalšími čtyřmi motory určenými
pro zkoušky na brzdě a pro různé úpravy (verze se
dvěma karburátory, změna na karteru pro prodlouţení
dráhy startovacího segmentu atd.).
Třetí motocykl najezdil ve zkouškách 7 500 kilometrů.
Z toho je patrné, ţe ještě koncem roku 1989, kdy byl
projekt čtyřtaktu 250 ccm jiţ ukončen bez vyhlídky na
sériovou výrobu, to vedení vývoje snad stále ještě
myslelo s novým dvoutaktem váţně. Poslední
designová verze si pro vysokou nádrţ vyslouţila od
zaměstnanců vývoje přízvisko „hrbáč“.
Ze všech popsaných modelů a fází vývoje se nakonec
do sériové výroby promítlo pouze designové řešení,
realizované
u funkčních
vzorků
čtyřdobé
dvěstěpadesátky a prvního kusu čtyřstovky. Stalo se
později
základem
pro
modernizaci
sériové
třistapadesátky, pro její převlek z modelu 639 na
model 640.

Byla šance?

zhodnotit
v souvislostech širšího pohledu na
celosvětový sortiment motocyklů dostupných na
počátku devadesátých let, tedy v době, kdy se
relativně uvaţovalo o zavedení modelu 630 do výroby.
Obrovskou konkurencí hnané trendy uţ posouvaly
konstrukci motocyklů dál, a tak závěr ze srovnání není
bohuţel pro značku Jawa příliš lichotivý. Tehdy uţ
muselo být jasné, ţe koncepce dvoudobého motoru
s rozvodem pístem neměla v této obsahové kategorii
dlouhodobé
perspektivy.
Míněno
samozřejmě
z hlediska zájmu ve vyspělých zemích, nikoli z úhlu
zohlednění faktu, ţe nosným programem značky Jawa
jsou ještě deset let po našem vstupu do EU dvoudobé
třistapadesátky, které před oněmi deseti lety zmizely
z domácí nabídky proto, ţe jejich prodej ve státech EU
nepovolují emisní normy.

Při pohledu na projekt zúţenou optikou tehdejšího
českého motoristy, odkázaného výhradně na
tuzemské výrobky, musela vypadat výkonná čtyřstovka
s pětirychlostní převodovkou jako úţasný krok vpřed.
Dnes, s odstupem doby, je moţné celý projekt
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Podvozek

kategorii motocykl odlišit jen změnou designu, byl
patrně i tento cíl neuskutečnitelný. Suma rozmanitosti
dílů vyvíjených podvozků natolik významně překročila
rozsah toho, co Jawa do té doby produkovala, ţe bylo
obtíţné uvěřit v moţnost realizace projektu. Ten přitom
byl minimem, nezbytným k pokusu o oţivení zájmu
o cestovní motocykly Jawa.
Šance prosazení investic pro moţnost výroby nejen
motorů, ale i různých podvozků a povrchových dílů
byly minimální. Nikdo netušil, ţe se blíţí konec
komunistické éry a vedení podniku, ukolébané
nekonečnými objednávkami aţ nevyrobitelného počtu
třistapadesátek zastaralé koncepce, předpokládalo
i další odbyt motocyklů především v Sovětském
Svazu. Podle konzultací s několika tehdejšími
pracovníky vývoje byl jimi projekt i z těchto důvodů uţ
dopředu chápán jen jako další slepá ulička.

Pro detailnější rozbor rozdělme motocykl na podvozek
a na pohonnou jednotku. Z důvodu technologického
zázemí firmy bylo jen stěţí moţné konstrukčně
výrazně odlišit podvozek od v té době vyráběné
sériové třistapadesátky. Inovaci vyţadovalo především
odpruţení a jinde běţná přední kotoučová brzda
v Jawě teprve procházela vývojem.
K diskuzi tedy zůstává hlavně design. Ten se
nečekaně rozmáchl do tří odlišných verzí,
realizovaných dokonce na dvou různých rámech.
Kombinace výkonného motoru v těţkém podvozku,
vyuţívajícím co největšího počtu komponentů
z probíhající sériové výroby, byla určena pro
majoritního, méně náročného odběratele. Modernější
a sportovněji vyhlíţející verze s lehčím podvozkem zas
měly vyšší šanci na náročnějších trzích.
Přestoţe přelom osmdesátých a devadesátých let uţ
dávno nebyl dobou, kdy by bylo moţné pro jinou

Motor

Zajímavější neţ podvozek je pochopitelně pohonná
jednotka. Zde naráţíme hlavně na dvoudobý motor, od
kterého ve srovnatelných kubaturách celý svět uţ
nějakou dobu ustupoval. Proti tomu obvyklé nároky
splňovala robustní pětirychlostní převodovka a bez
komentáře zatím ponechme obtíţné startování noţní
pákou.
Z hlediska moţné realizace výroby naráţíme
především na potřebu vysokých investic do výrobního
zařízení pro díly nového motoru. Pro velkosériovou
výrobu odlitků, výkovků a pro obrábění všech dílů by
se jednalo o částku, kterou by snad bývalo bylo moţné
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značný krok vpřed, jenţe svět byl uţ o několik dalších
kroků dál. To samozřejmě nebylo našim konstruktérům
utajeno a odtud jistě pocházela i vysoká míra
despektu, který před lety provázel výpověď
konstruktéra Pavla Švába. Dobře si uvědomoval, ţe
šance na sériovou výrobu pohonné jednotky byla
minimální. Byl také značně rozladěn z mnoha jednání
s potenciálními subdodavateli dílů, jejichţ výrobu
a někdy i vývoj se Jawa snaţila zadat.

pokrýt ziskem z motocyklů masově exportovaných na
hladové trhy socialistických států. Penězi, které odtud
ale přicházely, nemohl tehdy výrobce podle svého
uváţení disponovat. Putovaly do státního rozpočtu,
a teprve odtud byly přerozdělovány pro rozvoj firem.
Pro perspektivu devadesátých let přitom degradoval
dvoudobý motor spolu s nedostatečnými parametry
podvozku tento projekt mezi ty, které přišly pozdě.
Proti velkosériově vyráběné třistapadesátce to byl sice

Socialistické hospodářství

Jednání pro zajištění výroby většiny dílů probíhala
obtíţně a vyhlídky na spuštění výroby nového
motocyklu byly proto neakceptovatelně vzdálené.
O vlastní novou motorárnu v Praze na Pankráci přišla
Jawa v roce 1964, budovy byly předány ČKD
Polovodiče a výroba motocyklových motorů Jawa byla
převelena k dřívějšímu konkurentovi, do ČZ ve
Strakonicích. Tam zájem o výrobu nových motorů pro
značku Jawa nebyl, a tak jen o jednáních, směřujících
k nalezení
jiného
dodavatele
velkých
sérií
motocyklových motorů by se dal napsat dlouhý článek.

sami vybrat provedení, které budou schopni a ochotni
vyrábět. Přitom se jednalo o zakázku na deset tisíc
odlitků, s vyhlídkou pravidelných objednávek po
čtyřiceti tisících kusech ročně. Optikou dnešního
pohledu na podobnou zakázku spolu s faktem, ţe
Jawa v té době patřila mezi velmi seriozní odběratele,
zní
odmítnutí
takového
kontraktu
naprosto
neuvěřitelně. Relativní moţnost náběhu výroby nových
modelů tak byla odsouvána do let, kdy by jiţ měl
výrobce uvádět na trh nějaký další, opět modernější
motocykl.

Karburátory pro nové dvoudobé i čtyřdobé motory
vyvíjel Motor v Českých Budějovicích. Přední
kotoučová brzda byla jiţ delší dobu zkoušena na
sériovém motocyklu Jawa 638, její výroba byla
zamýšlena u subdodavatele. Pro novou řadu
cestovních motocyklů bylo také počítáno s pouţitím
elektrických startérů, elektronických palubních přístrojů
a litých hvězdicových středů kol s montovaným
ocelovým ráfkem. To byly komponenty, pro něţ uţ
vůbec nebylo moţné v socialistickém Československu
najít výrobce.
Doprošování se výrobců vypadalo i tak, ţe v únoru
1988 byly do slévárny v Ţiaru nad Hronom odeslány
výkresy několika alternativ litých kol s tím, ţe mají

Modely 630 a 822 byly odloţeny s konečnou platností
aţ v roce 1990, kdy po pádu socializmu skončila éra
prodejů libovolného mnoţství vyrobených motocyklů
na jiţ neexistujícím trhu socialistických států. Vedení
podniku tehdy cítilo větší šanci při spuštění výroby
modernějších motorů vyuţitelných pro komerční
i sportovní motocykly, a tak v té době uţ najíţděly
zkušební kilometry jednak funkční vzorky nových
jednoválcových čtyřtaktů 350 a 420 ccm (model 823)
s rozvodem OHC, jednak kapalinou chlazená
dvoudobá dvěstěpadesátka (model 593 – viz str. 60).
Ta jediná se nakonec v omezené míře sériové výroby
přece dočkala.

Svezeníčko na jawce

Pro tento testík a pro co nejkompletnější představení
celého projektu jsem rozpohyboval všechny tři
existující motocykly, přestoţe nejpodstatnějším
rozdílem mezi nimi je jen design.
Je to Jawa – není to Jawa? Dvoudobý dvouválec ano,
Jawa také, zvuk je ale zcela jiný i přes navenek běţné
sériové výfukové tlumiče – je poněkud ostřejší.
A akcelerace? Ta je na cestovní Jawu nevídaná. Je to
opět známá Jawa, vcelku funkční a do ruky dobře
padnoucí motocykl s takovým jakýmsi jawáckým
odpruţením, jezdit se s ním dá. Zato motor, to je jiná
písnička! Točí se mnohem ochotněji, odpich jako hrom
(pokud si člověk v duchu stále opakuje, ţe sedí na

Jawě), svěţí zvuk je podpořen i ozubenými koly
primárního převodu. První cesťák Jawa, který se
samozřejmostí zvedá přední kolo nad silnici jen
přidáním plynu. To jsem si s potěšením uţíval, takţe
pocit z Jawy úplně neskutečný.
Zároveň to ale byla situace, při které se dostavily
smíšené pocity. Stačilo v hlavě vypnout značku Jawa
a vsugerovat si, ţe sedím na motocyklu, který byl
zamýšlen pro výrobu v devadesátých letech. V tu chvíli
se z piedestalu do té chvíle dominantního parametru
začaly koňské síly vytrácet a na jejich místě se začala
usazovat kila neohrabaného kovu.
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Řekl jsem si ale, ţe pro potřebných pár fotek to
odjedu, půl druhého válce ţe postačí a na závadu se
podívám později. Ţe zazlobí motorka, vytaţená po
více neţ dvanácti letech přece není divu.
To jsem ale netušil, ţe se projeví ještě další závada –
občas se začal zasekávat plyn, samozřejmě při
vytočení naplno. Podle jednoho ze základních
Murphyho zákonů se pochopitelně obě závady vhodně
doplňovaly tak, ţe kdyţ šel motor jen na jeden válec
a já proto drţel plný plyn, abych aspoň trochu jel, chytil
se i druhý válec a plyn v tu chvíli zůstal viset.
Kombinace to byla někdy skoro vraţedná, a tak jsem
měl moţnost si opravdu naplno uţít výkon, který se
podařilo vtělit do tohoto stroje. Je v takové chvilce
ukrutný, motorka skoro nezkrotitelná. A to je zas
příklad, jak funguje teorie relativity.
Motor vznikl ještě za vlády komunistů a je jisté, ţe
pokud by se tahle motorka bývala dostala do výroby
v onom socialistickém skanzenu, byl by to sen.
Dopadlo to ale mnohem lépe. Skanzen skončil
a funkční vzorky tehdejší techniky skončily tam, kam
patří - v muzeu.

Podobných motorek od všech moţných výrobců
z posledních tří desetiletí, od dvěstěpadesátek po
půllitry, jsem trochu pojezdil, a tak mi při globalizačních
myšlenkách ta úţasná Jawa v rukách nějak zestárla.
Prostě o deset let dřív by svými parametry mezi
světovou produkci asi ještě poměrně zapadla, ale
v devadesátých letech taková třipade aţ čtyřstovka
z Itálie nebo z Japonska... ty uţ byly o hodně dál.
Pokud by bývala tahle Jawa měla alespoň pár let
trochu excelovat, tak start výroby asi tak v roce
1975…?
Je to smutné, ale je to tak. Výkon, váha, obratnost,
k tomu míchání oleje do paliva, startování jen nohou,
spotřeba… Konečně ani zavěšení motoru i s výfuky,
řešené
viklacími
a nevzhlednými
silentbloky,
nepřispívá k celkově pozitivnímu dojmu. Pravdou je, ţe
proti sériové třipade jsou vibrace dost zatlumeny, jenţe
za cenu ohavných prvohorních gumových špalků!
Tak jsem tak přemýšlel, jezdil a hrbatá začala trochu
zlobit, přestával pálit levý válec. Vlastně skoro přestal.
Jen občas se na chvilku chytil, asi něco v elektrice.
Honza Čejchan foto: Pavla Kořenářová a archiv

Doslov šéfredaktora
Je to velice zajímavý článek, a tak jste si ho možná
přečetli jako já se zájmem. Pan Čejchan má skoro ve
všem pravdu, ale jako normální smrtelníci a zřejmě ani
převážná většina pracovníků Jawy  jsme netušili, že
přijde nějaký rok 1989, že se mnoho věcí od základu
změní. Jezdil jsem Škodou 1000 MB a předpokládal,
že ji budu asi mít celý život nebo že si ji možná časem
„přestavím“ na Š 120 L, což tenkrát bylo celkem
běžné. Dnes to zní jako utopie.
Je pravda, že situace v našich podnicích byla
z hlediska peněz svízelná, a i když neznám poměry
v tehdejší Jawě, vím, jak to vypadalo u škodovky
v Boleslavi. Kdo se trochu vyzná v ekonomice, tak už
ani dnes neuvěří, že odpisy nešly podniku, ale do

státního rozpočtu!!! A třeba škodovka měla v 80. letech
z jednoho vozu zisk kolem 300 Kčs !!! Z toho mála se
opravdu nedalo nic vymyslet. Kolik asi tak zbývalo
zisku Jawě z jednoho motocyklu, když cena Jawy 350
na tuzemském trhu byla oproti škodovkám zhruba
pětinová ???
Na druhou stranu nesmíme podceňovat snahy
vývojových pracovníků posunout konstrukci výrobků
trochu dál, často to byli velcí fandové (a teď mluvím za
škodovku), kteří bez ohledu na přesčasy a svůj volný
čas se snažili něco vymyslet. Jen vzpomeňte vy
pamětníci anebo třeba vy mladší jste se dočetli o tom,
jak skončily snahy o výroby Š 1000 MB v provedení
Kombi, Kabriolet nebo s motorem Wankel, nebo jak
skončil projekt nádherného a nadčasového vozu
Škoda řady 720???
A když bych se vrátil k tomu článku pana Čejchana a
80. a 90. létům a porovnal to se škodovkou, je to zase
hodně podobné. Vyráběl se typ Škoda 105/120,
později 130 a plánovalo se a jezdily prototypy těchto
vozů s motorem vpředu a pohonem předních kol,
s pohonem zadních kol nebo systémem transaxle
(motor vpředu a převodovka u zadní poháněné
nápravy). A to vše jen proto, že nebyly peníze na
kompletní změnu výroby, tak se hledaly cesty, jak
zmodernizovat vůz, který měl v té době již ve světě
ojediněle uložený pohonný agregát vzadu, jako
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správně politicky orientovaná, nejen poškozovala naše
výrobky a image ve světě, ale pro mnoho lidí, kteří se
o něco snažili, působila i značně demotivačně. A že to
pak dokonce docházelo tak daleko, že někteří lidé,
kteří trvali na svém a snažili se tato rozhodnutí obejít
nebo zvrátit, museli odejít nebo byli „odejiti“, to je další
věc, ale to už nemá s technikou nic společného .
Já myslím, že pro nás motorkáře – veteránisty je téma
Jawa takové trochu citlivé, a tak i vzhledem k tomu, jak
se věnujeme a kolik peněz utratíme za naše
jednostopé „milenky“ z domácí produkce, ať už Jawa,
ČZ, Ogar nebo i další značky, tak mám nerad, když
někdo toto vše bagatelizuje a teď mnoho let po
revoluci přesně ví, jak se to mělo před revolucí dělat a
že všichni, kdo se o něco snažili, všechno dělali
špatně .
Zrovna nedávno mi jeden kamarád volal, že koupil
dvouválcovou Jawu 250. Vzhledem k jeho zálibě ve
veteránech jsem nevěděl, co má na mysli, až jsme se
dohodli, že se jedná o pár let starou jawičku s čínským
motorem. Divil jsem se, protože to ještě není veterán.
Ale byl jsem ujištěn, že motocyklů bylo vyrobeno jen
několik set a že za pár let budou vzácné. Tak jsem si
uvědomil, že to „jawáctví“ je v nás hluboce zakořeněno
a že vlastně dneska všechny motocykly Jawou
vyrobené jsou potencionálně veteráni, protože jich
vždycky bude jen pár kousků (myšleno z pohledu
dnešní hromadné výroby motocyklů u velkých firem).
Když dnes vidím, jak většina lidí je nadšena ze všeho
cizího, že musí třikrát za rok k moři, že musí mít
zahraniční výrobky, musí odjet do zahraničí pracovat
….atd atd atd, tak o to víc fandím všem těm, kteří se
nestydí za to, co bylo a je vyráběno v Česku nebo
v Českolovensku.

pozůstatek „módy“ 50. a 60. let (Fiat 500 a 600, BMW
700, Renault CV4 a 8, Simca 1000, NSU 1200 apod.).
A když se podařilo přesvědčit vládu o nutnosti
investovat do nového vozu a vznikl projekt „Favorit“,
tak nebyla situace o moc lepší. Plánovalo se, jak celý
napříč uložený pohonný agregát Favorit zabudujeme
do stávajícího vozu Škoda 120 (typ 742), abychom
rozšířili sortiment a mohli zvýšit výrobu. Vidíte, další
slepá ulička.
A když jsem na začátku 90. let pracoval v technickém
rozvoji podniku, už se vyráběl Favorit, začal se vyrábět
Forman a vědělo se, že potřebujeme větší motor,
abychom byly konkurenceschopnější, tak se uvažovalo
o motorech 1400 a 1500 v provedení OHV nebo OHC
podle toho, kolik dostaneme peněz. Stále to ale byly
převážně tříložiskové motory na bázi původního litru z
„tisícovky“, čili z roku 1964, kdy bloky byly
opracovávány na již archaickém a několikrát
generálkovaném transferu Renault. Jen v těch
nejodvážnějších představách jsme si dovolili počítat
s tím, že by motor mohl být pětiložiskový. A zase nic
finančně nevycházelo.
Pak se vše vyřešilo spojením s firmou VW, a kdo si to
pamatuje, tak jedním z prvních výsledků této
spolupráce bylo zabudování benzinových motorů 1,6
l/55 kW a dieselů 1,9 l/47 kW do Felicií.
Tím jsem chtěl jen ukázat, že ta problematika vývoje
nových typů automobilů a motocyklů byla hodně
podobná (vždyť také byla řízena ze stejného místa )
a že ti konstruktéři, technologové a třeba i nákupčí,
kteří poptávali výrobu dílů, nedělali svou práci špatně,
ale pořád byli omezeni nařízením „shora“ a množstvím
peněz, kolik jim GŘ ČAZ (Generální řiditelství Českách
automobilových závodů) popř. vláda uvolní.
Pan Čejchan zmiňuje přechod litinového motoru 634
na celohliníkový 638. Znal jsem se s panem Josefem
Eichlerem, který býval šéfem kvality v Jawě. Vyprávěl
mi o této změně a také o tom, jak zalisované ocelové
vložky do hliníkových válců nejsou ideální řešení.
Původně Jawa chtěla ve spolupráci s firmou MZ
převzít jejich technologii a vložky do hliníku zalévat. Už
to měli dohodnuté, vyzkoušené, projednané,
naplánované ……..a shora přišlo direktivně NE !!!!!
Takže se vložky lisovaly a výsledek??? …..z Anglie se
vracely motocykly, protože měly nedostatečný výkon a
při rozebrání motorů se zjistilo, že vložky a válce jsou
přesazeny a kanály jsou zůženy .
Nikdo to tenkrát neměl lehké a mnohdy nekompetentní
a neodborná nařízení shora, která byla ovšem vždy
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Fenomén Trabant
redakce AUTO.CZ

který si všímá hlavně historie a počátku výroby a je
tedy asi pro nás veteránisty nejzajímavější. Kdyţ jsem
si jako jinoch školou povinný psal cizím automobilkám
o prospekty (tenkrát v 60. letech to bylo takové naše
jediné spojení se západním světem ….a fungovalo to,
hlavně z Německa a Anglie prospekty chodily, třeba i
od firmy Rolls Royce ), tak mi přišel časopis od VW,
kde byly různé přestavby „brouka“. Tenkrát to bylo
něco nepředstavitelného, ţe si někdo „zničí“
přestavbou auto, to by nikdo v socialistické zemi
neudělal, protoţe na další auto by čekal několik let.
Ale podobné přestavby a moţná i daleko odváţnější a
technologicky
propracovanější
dnes
najdete
z Trabantů, ale myslím, ţe pro nás je ta prapůvodní
historie vzniku tohoto, dnes uţ kultovního, vozítka,
nejzajímavější.

Toto téma jsme uţ v Občasníku měli, ale našel jsem
zajímavý článek na netu, který byl napsán jiţ před
časem k jednomu výročí Trabantů, a tak si myslím, ţe
stojí za přečtení. A proč právě Trabant v Čezetářském
občasníku. Myslím, ţe má s čezetou hodně
společného. Jednak dobu svého vzniku, jednak
dvoudobý motor a taky vlastně to, ţe rozděloval
společnost na ty, kterým se líbil a kterým se nelíbil, na
ty, kteří ho milovali a kteří ho zatracovali, na ty, kteří
s ním najeli desítky a moţná stovky tisíc kilometrů a na
ty, kteří pro něj vymýšleli hanlivé přezdívky a vtipy.
Trabant stejně jako Čezeta všechna úskalí a přezírání
přeţil a dnes uţ o něm slyšíte prakticky jen jako o
veteránu, ale stále je dost těch, kteří na něj nedají
dopustit. I v minulém čísle jste se mohli dočíst o
„Trabantologovi“!!!.
Třeba právě na serveru Auto.cz najdete několik
zajímavých článků o Trabantech, ale mně se líbil tento,

Poslední Trabant byl vyroben před 28 lety!

Vyráběl se dlouhých 27 let a jeho poslední exemplář
sjel z výrobních pásů v saském městě Zwickau před
28 lety, 30. dubna 1991.
Během běţné kariéry si přitom Trabant 601 i jeho
předchůdce s označením 600 vyslouţil od ostatních
motoristů spíše posměch, coţ dokládají i přezdívky
"splašené trsátko" nebo "bakeliťák". Naráţely na to, ţe
karoserie nebyla z plechu, ale z duroplastu, směsi
odpadní bavlny a pryskyřic. Méně uţ je však známo,
ţe kostru, na které byly duroplastové výlisky
připevněny, tvořila tradiční ocel. Aţ nenávist řidičů
jedoucích za ním pak Trabant vzbuzoval kvůli
namodralému dýmu valícímu se z výfuku.
Pod kapotou se totiţ téměř po celou dobu výroby, tedy
od roku 1957 aţ do konce 80. let, skrýval jen
dvouválcový vzduchem chlazený dvoutaktní motor. A
dvoudobé motory, jak známo, spalují kromě benzínu i
olej. Stačilo pak, aby někomu při tankování "ujela
ruka", ve směsi skončilo více oleje neţ výrobcem
doporučená dvě aţ tři procenta, a trabant za sebou
vytvořil kouřovou clonu, kterou by mu v některých
případech záviděla snad i osádka torpédoborce při
námořní bitvě.
Majitele trabantů ale takové věci nemusely trápit, jejich
vozítko aţ na nepříliš vysoký výkon motoru
poskytovalo "za málo peněz hodně muziky". Lacinější
nové auto snad ani nešlo koupit, koncem 70. let přišel
Trabant 601 v ČSSR na 36.500 korun, přičemţ
nejlacinější škodovka stála o 20.000 korun více a cena
téměř nedostupných západních aut v Mototechně
atakovala 200.000 korun. Pokud se navíc podařilo
sehnat trabanta v praktické verzi kombi, dal se podle
pamětníků s jeho pomocí postavit i dům.
V samotném východním Německu byl přitom trabant ale i další automobily - nedostatkovým zboţím. Běţní
zájemci se zapisovali do pořadníků s čekací dobou
přesahující někdy 10 let (coţ na druhou stranu továrně
umoţňovalo plánovat výrobu na dlouhou dobu
dopředu). Vynalézaví lidé nicméně přišli na způsoby,
jak systém obejít, jako zájemci o auto se často
přihlašovali i prarodiče. A kdyţ se někdo dostal na

řadu nevhod, vţdycky přiděleného "trabiho" se ziskem
prodal.
Koncem 80. let ale spolu s rozpadem sovětského
bloku skončil i propracovaný systém na prodej
automobilů, a to nejen v NDR. A z kdysi netrpělivě
očekávaného trabantu byl rázem nepotřebný zastaralý
výrobek, o který nestáli ani v Turecku. Uţ během
exodu východních Němců přes Prahu na podzim 1989
zůstaly stát na malostranských ulicích desítky
opuštěných autíček. Po pádu komunistického reţimu v
NDR si pak tamní občané houfně kupovali západní
ojetiny a trabanty se likvidovaly ve velkém.
Trabantu přitom nepomohla ani velká změna, ke které
výrobce přistoupil na samém konci 80. let, kdyţ pod
kapotu zabudoval čtyřtaktní motor. Nepocházel ovšem
z vlastního vývoje, byla to pohonná jednotka z
Volkswagenu Polo o objemu 1,1 litru. Auto tomu prošlo
náročnou úpravou - nádrţ se přestěhovala od motoru
dozadu a díky hrdlu v zadním blatníku uţ řidič nemusel
při tankování otvírat kapotu - ani to ale nepomohlo.
Čtyřtaktů, vyráběných od roku 1988, vzniklo jen 38.865
kusů.
Běţných Trabantů 601 přitom opustilo brány továrny
ve Zwickau (česky se městu někdy říká Cvikov)
mnohem víc, oficiální údaje hovoří o více než 2,8
milionu kusů, k tomu je nutné připočíst asi 131.000
vozů předchozích verzí. Do dnešních dnů ale přeţil jen
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zlomek automobilů, vyrobených pod značkou Trabant
(jméno dostala auta v euforii po vypuštění sovětského

Sputniku podle německého výrazu pro druţici).

Legenda

Trabant se stal i přes všechna negativa legendou a
kultem a v době premiéry šlo o opravdu pokrokové
auto. Předsériová výroba prvního kulatého typu P50
byla spuštěna před 60 lety.
V saském Cvikově (Zwickau) sídlily před druhou
světovou válkou automobilky Horch a Audi. Po
krvavém konfliktu, který Německo prohrálo, se ale obě
ocitly v sovětské okupační zóně a s výrobou luxusních
automobilů byl logicky konec. Po vzniku Německé
demokratické republiky 7. října 1949 se ve druhé
znárodněné fabrice vyráběly vozy IFA F8, předválečné
dědictví DKW. Nástupce F9 (obr. vpravo) byl dalším
vývojem prototypů z roku 1939, ale produkce obou se
nakonec přestěhovala do Eisenachu. Jedinou
vzpomínkou na luxusní horchy byl Sachsenring P240,
určený ale pouze pro východoněmecké prominenty.

Nereálné požadavky

Vývoj auta, které později dostalo název Trabant,
započal jiţ v roce 1953 ve VEB Forschungs- und
Entwicklungswerk (výzkumném a vývojovém centru) v
Karl-Marx-Stadtu, dnes se město znovu jmenuje
Chemnitz, česky Saská Kamenice. První prototyp URP50, z velké části ještě ocelový, byl však příliš malý. O
v té době populárních „bublinách“ se ani neuvaţovalo,
přednost dostal plnohodnotný malý vůz. Za tvarový
vzor poslouţila západoněmecká „bomba z leukoplastu“
Lloyd LP300/400 (vpravo na obr.), který si inţenýři
mohli naţivo „osahat“.
Vláda NDR chtěla zastavit hromadný exodus Němců
do Spolkové republiky přes tehdy ještě otevřené
hranice. Masy proto měly jezdit v 600 kg lehkém autě s
plastovou karoserií, které by upalovalo osmdesátkou a
spálilo maximálně 5,5 l benzinu. Usnesení ze 14.
ledna 1954 stanovovalo čtyřmístnou obsaditelnost,
naprosto nereálnou prodejní cenu 4 tisíce marek, roční
produkci 12.000 kopií a její spuštění v šibeniční lhůtě

18 měsíců. Duroplast byl patentován uţ v roce 1953,
ale vývojáři měli jasno: prakticky nic není moţné
dodrţet...Ještě na počátku sezóny 1955 vyjely vzorky
s ocelovými „obleky“.

P70

uvádí. V NDR se nedostávalo hlubokotaţného
ocelového plechu a platilo embargo na dovoz ze
západních zemí, ocel navíc byla primárně určena pro
těţký průmysl, proto se přistoupilo k vyuţití pryskyřic.
P70 z poloviny 50. let však ještě kvůli značně
omezeným financím a dodrţení absurdních lhůt
zdědila dřevěnou kostru karoserie a kapalinou
chlazený dvoudobý dvouválec 690 cm /16 kW, musela
se spolehnout pouze na mechanické bubnové brzdy a

Přednost musel dostat přechodný typ P70, který nesl
zpočátku značku AWZ - Automobilwerk Zwickau, do 1.
září 1955 ovšem ještě VEB Kraftfahrzeugwerk Audi!
Tomuto lidovému vozidlu patří jeden světový primát:
stalo se prvním hromadně vyráběným automobilem
světa s „šaty“ z pevných plastických hmot (měly je
částečně uţ i některé F8 včetně experimentálního
prototypu z 1. května 1951!). Nebyly tedy z bakelitu,
jak se i u nástupnických vozů Trabant mnohdy mylně
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zadní tuhou nápravu. Kromě základních 3,74 m
dlouhých a 800 kg lehkých tudorů (obecný název pro
dvoudveřovou tříprostorovou karoserii) a třídveřových
kombi vznikl i malý počet líbivých kupé, asi patnáct
stovek a ještě méně náklaďáčků. Tudory nejdříve
neměly víko kufru, zavazadla se nakládala po sklopení
zadní lavice, bylo přidáno aţ později. Písmeno P
neznamenalo plast, ale osobní automobil, číslo pak
zaokrouhlený objem válců.

bavlněný odpad a která vzdorovala korozi, ale také
přednímu pohonu, který zdědil uţ od předchůdců. Po
dřevěném modelu následovala pětice prototypů, které
se vyzkoušely na vzdálenost 75.000 kilometrů. 23.
října 1956 byl členům vlády představen ručně
postavený funkční vzorek P50 II. Projekt se zdál
některým východoněmeckým politikům příliš nákladný
a navrhovali další aktualizaci uţ beznadějně zastaralé
F8, coţ AWZ samozřejmě zamítl...
P50 nabídla dostatek prostoru čtyřem cestujícím i
jejich zavazadlům. Vpředu napříč umístěný řadový
dvoudobý dvouválec 499 cm (parametry 66 x 73 mm)
s výkonem 12,5 kW (17 k) při 3750 otáčkách a
kompresí 6,6:1 přešel na vzduchové chlazení, vyráběl
jej VEB Barkas-Werke v Karl-Marx-Stadtu. Točivý
moment vrcholil 42 N.m/2750 min .

Samonosná karoserie a chlazení vzduchem

Nástupnický vůz Trabant, připravovaný definitivně od
února 1956 a vzešlý z projektu Wilhelma Ortha a
Wernera Langa, byl vlastně velmi progresivním,
moderním, konstrukčně pokročilým a chytře řešeným
autem. Nejen díky samonosné plastové karoserii, na
jejíţ výrobu byly pouţity fenolové pryskyřice a
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Po Sputniku

Prvních 50 kusů ověřovací, tzv. nulté série AWZ
P50 (500) vyjelo z bran cvikovského závodu 7.
listopadu 1957. Datum samozřejmě nebylo zvoleno
náhodou, celý východní blok slavil 40. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce a sovětská vláda pozorně
sledovala,
co
se
v
NDR
děje.
Pojmenování „Trabant“se ve firemní soutěţi vybralo
později, odkazovalo na sovětskou umělou druţici
Sputnik, která měsíc před debutem vylétla na
oběţnou. Znamenalo „společník“, „souputník“. Trabanti
byli ovšem také římští vojáci osobní stráţe a své
drabanty, pomocníky, měli i husité.
Kapota motoru dlouho očekávané novinky končila aţ u
nárazníku, coţ hodně usnadňovalo případné opravy,
protoţe do útrob byl velmi dobrý přístup. Díky
neregulovanému chlazení vzduchem s axiálním
ventilátorem poháněným klínovým řemenem navíc

trabanty nepotřebovaly ţádnou mříţku
pozdějších měla pouze dekorativní funkci.

S jednoduchým interiérem

a

u

částečně lepily pryţovou páskou a částečně
šroubovaly. Nárazníky a vystouplé rámečky hlavních
reflektorů se lakovaly stejnou barvou. Objem
zavazadelníku ve stupňovité zádi (360 l) sniţovalo
náhradní kolo.
V jednoduché a účelné kabině měl řidič před volantem
k dispozici hlavně rychloměr a několik spínačů a
kontrolek, řadicí páka čtyřstupňové rychlostní skříně se
nacházela na sloupku řízení. Převodovka měla
uzamykatelnou volnoběţku, která byla nutná pro
mazání motoru směsí benzinu a oleje při jízdě bez
stisknutého plynového pedálu se zařazenou rychlostí a
stání se zapnutou pohonnou jednotkou, ale
umoţňovala také měnit stupně prakticky bez spojky.

Oblá karoserie poměrně moderních tvarů byla 3361
mm dlouhá, 1493 mm široká a 1460 mm vysoká.
Plastové panely, které se vytvrzovaly při 180 stupních
Celsia po dobu osmi minut, se k uţ ocelové kostře

Bez palivoměru i rozdělovače

Okna v jediném páru dveří nebyla stahovací, nýbrţ
posuvná. Podvozek s nezávislými závěsy, příčnými
listovými pery a teleskopickými tlumiči měl rozvor 2019
mm, hydraulické bubnové brzdy byly jednookruhové.
Tudory váţily 620 kg, uvezly 330 kg a dokázaly se na
třináctipalcových kolech šířky 5,20 palce rozjet na
devadesátku. Udávaná šestilitrová spotřeba praxi
neodpovídala, P50 spolykaly na stovku kilometrů o litr
více, vpředu umístěná palivová nádrţ se 24 l nebyla
nijak předimenzovaná, navíc chyběl ukazatel stavu.
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Trabanty postrádaly palivové čerpadlo i rozdělovač, k
zapalování stačily dvě cívky.
1. května 1958 byly obě cvikovské továrny, tedy AWZ i
Sachsenring
spojeny
do
VEB
Sachsenring
Automobilwerke Zwickau, aby se zvýšila jejich
kapacita. Od té doby zdobilo vozy nové logo se
zakřiveným písmenem S v kruhu. Sériová produkce se
konečně rozběhla 10. července 1958, v srpnu zmizelo
původní označení AWZ P50 Trabant. Tudory se

prodávaly za 7.650 marek. Kupé tentokrát zůstalo
pouze v prototypové fázi. V říjnu 1958 byl zaveden
motor Z s kompresí 6,8:1 a válci odlévanými metodou
Alfer z hliníku a ţeleza. Znamenalo to lehké zvýšení
výkonu na 13 kW a točivého momentu na 43 N.m,
maximální rychlost stoupla o 5 km/h.

Méně oleje

Výroba
předchozího
AWZ/Sachsenring P70 „Zwickau“
byla ukončena v červnu 1959,
vzniklo necelých 36,8 tisíce
vozů, na kombi připadaly zhruba
4 tisíce aut. V srpnu téhoţ roku
debutoval Trabant P50/1, jenţ se
chlubil upraveným dvouválcem,
který vyţadoval méně oleje,
přiléval se do benzinu v poměru
1:33 a nikoli 1:25 jako dříve.
Výkon se zvýšil na 15 kW (20
koní)/3900 min díky novému karburátoru a kompresi
7,2:1, „krouťák dosáhl 45 Nm při stále stejných
otáčkách.
Byl modernizován výfuk i zvýšen výkon odizolovaného
topení, maximální rychlost dosáhla stovky, na kterou
auta zrychlila za 30 s. Novinkou se stal dvoubarevný

lak, tehdy velmi módní, dokonce zpočátku existovala i
tříbarevná moţnost. Takové luxusnější verze za
minimálně 8.470 marek měly odlišné čalounění,
chromované nárazníky a orámování reflektorů,
sluneční clony, popelníky i vzadu a osvětlení motoru a
zavazadlového prostoru.

-1

Univerzální

Záhy se objevilo třídveřové kombi Universal, sériově
vyráběné od března 1960, pilotní vozy vznikaly uţ v
letech 1958-1959. Praktické auto bylo 3,4 m dlouhé,
váţilo 660 kg, uvezlo 415 l nákladu a zadní stěna se
vyklápěla nikoli nahoru, nýbrţ směrem vlevo do strany
jako u P70. Stálo 9.100 marek. Na něj navázala

exportní dodávka a varianta pro kempování (obě na
jaře 1961) se sklopnými sedadly a střešním oknem. V
témţe roce byl zrekonstruován interiér: dostal
vylepšené sedačky, které nabízely větší porci místa
pro nohy a opěradlo vzadu bylo více skloněné, aby
poskytovalo lepší komfort, dále pětici kolébkových
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spínačů po levé straně palubní desky. Změkčen byl
dříve hojně kritizovaný tvrdý podvozek a zvýšen výkon
alternátoru.
V září 1961 si vyţádala modifikaci loţiska dříve
nespolehlivého klikového hřídele. Problémy s jeho

stabilitou byly odstraněny aţ u série P50/2 z dubna
1962, která se konečně chlubila synchronizovanou
rychlostní skříní. Volnoběţka uţ však mohla být pouze
na čtyřce. Motor dostal měkčí uchycení motoru, aby se
sníţil hluk. „Dvojky“ vznikaly do října téhoţ roku.

Šestistovka

Uţ v červenci 1962 se v předpremiéře představil nový
model P60 (alias 600), jehoţ prototypy absolvovaly
silniční zkoušky počínaje prosincem předchozí sezóny.
Šlo vlastně pouze o mezityp, který se od předchůdce
odlišoval vzhledově minimálně, prozrazoval jej pouze
nápis na zádi. Nicméně dvoutakt s charakteristickým
zvukem získal zásadní revizi: zvětšil se převrtáním (72
mm) na 594,5 cm a jeho výkon vystoupl k hranici 17
kW (23 k), také díky vyšší kompresi 7,6:1.
Montovala se odolnější jednokotoučová suchá spojka,
maximální hodnota točivého momentu činila 51 N.m.
Zlepšila se také akcelerace z klidu na stovku, té
dosahovaly vozy z klidu za 26 s.
Provedení s dvoubarevným lakem uţ měla ve středu
karoserie úzký barevný (světle modrý, červený, ţlutý,
světle zelený) pruh ohraničený lištami, zatímco
předtím se u kombi stříkala jinak zpravidla pouze dolní
polovina a v případě tudorů dokonce jen středová část.
Stála 8.840 marek, zatímco standardní dvoudveřová
3

jen 7.850. Krátce po zahájení produkce se zlepšily
brzdy a byl namontován nový volant. Zákazníci mohli
přikoupit kupříkladu střešní nosič, který unesl 50 kg,
malý nákladní přívěs s nosností 200 kg a také
autorádio.

Také k nám

Právě tyto vozy se začaly
dováţet
i
do
bývalého
Československa, prodávala je
Mototechna, získaly si velmi
slušnou popularitu. Hladový
regulovaný trh po nich sáhl,
některé exempláře bylo moţné
potkat v provozu ještě o 25 let
později a rozhodně se nejednalo
o veterány... Uţ v roce 1963 se
objevily první předsériové Trabanty P601 s radikálně
modernizovanou, mnohem hranatější lehkou karoserií.
Oblé plasty se totiţ samy od sebe deformovaly...
Produkce „limuzínek“ P60 dobíhala do května 1964,
kombi skončila v srpnu 1965.
Bylo vyrobeno 131.435 P50, z toho 119.787 dvou- a
11.648 třídveřových. P60 vzniklo za poměrně krátkou

dobu 106.987, 70.743 tudorů, kombíků pak zbylých
36.244. To dává celkový počet 238.422 exemplářů
první řady. Dobové testy kladně hodnotily široká
sedadla i velký kufr, dostatečný výkon pro město,
přímé a lehké řízení, s ním související obratnost a
hbitost. Průběţně odstraňované nectnosti jsem
vzpomenul výše.

Dnes není levný

Ještě koncem 80. let byla řada P50/P60 na silnicích v
NDR běţně k vidění, ostatně, v době aktivní kariéry
tuto zemi pomáhala motorizovat a představovala
splněný sen po vlastním autě. Jenţe po hromadném
úprku občanů přes „západoněmecké“ velvyslanectví v
Praze v říjnu 1989, následném pádu Berlínské zdi o
měsíc později a sjednocení obou německých států 3.
října 1990 bylo najednou všechno jinak. Trabant se
sice stal jakýmsi symbolem politických změn, ale aţ
pozdější typ 601.
Východní Němci se začali i oblých vozů prvních sérií
houfně zbavovat a přesedat do opelů, volkswagenů,
fordů a starších mercedesů... A dnes? Za opravdu
hezkou P50 i P60 dáte běţně 7-9 tisíc eur, tedy cca
180-233 tisíc korun. Osobně se mi líbí víc neţ
známější nástupci, mají svoje kouzlo a nedochovalo se
jich tolik.
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Národní technické muzeum
V naší zemi se objevilo za posledních 20 let mnoho
zajímavých větších či menších motoristických muzeí,
simsony počínaje a velkými náklaďáky konče, mnohá
z nich jsme uţ v rámci našich srazů a vyjíţděk
navštívili …..ale Národní technické muzeum je jen
jedno. A právě proto, ţe má docela zajímavou historii,
tak kdyţ jsem objevil následující článek na netu,
rozhodl jsem se ho přetisknout do Občasníku a
doufám, ţe se z něj dozvíte zajímavé informace stejně
jako já.
Technické muzeum jsem uţ navštívil několikrát a
mohu říct, ţe to vţdycky stojí za to. Samozřejmě
ovšem v podobných případech, kdy navštívíte
jakékoliv muzeum nebo nějaké kulturní památky (viz
Expedice Dráţďany), zaleţí na tom, jestli to jenom
proběhnete, jestli se pustíte do čtení popisků anebo
jestli máte nějakého znalého průvodce, který vám toho
řekne o mnoho víc, neţ se můţete dočíst.
Jednou jsem se v NTM zúčastnil presentace pro
stavaře, kde měl proslov kurátor dopravních sbírek
(jméno jsem zapomněl), a protoţe byl fanda do

kolejových vozidel, vykládal
o lokomotivách. Já myslím,
ţe „vláčky“ kaţdého kluka
trochu zajímají, mnozí je
mají dodnes pod postelí
v krabici, jak si s nimi
v mládí hráli, a tak musím
říct, ţe i mě přednáška velice zaujala a uvědomil jsem
si, co člověk všechno neví třeba o parních
lokomotivách a jak zajímavý koníček to je, kdyţ někdo
tomu rozumí, podívá se na lokomotivu a můţe vám o
její historii půlhodiny povídat.
My se však nyní podíváme ne na sbírky, ale na vlastní
budovu Národního technického muzea a její historii,
která je neméně zajímavá. A doufejme, ţe Technické
muzeum, které prošlo velkou rekonstrukcí, zůstane
technickým muzeem navěky a ţe mu nebude hrozit
vystěhování jako technickému muzeu v Dráţďanech,
jak nás o tom informoval náš průvodce. Muzeum je
tam v centru města a různé komerční firmy by rády
vyuţily jeho prostory pro svoji činnost .

Dějiny budovy
Monumentální funkcionalistická stavba s výraznými
novoklasicistickými prvky vystavěná v letech 1938–
1942 podle projektu architekta Milana Babušky
společně
se
sousední
budovou
Národního
zemědělského muzea působí dodnes velmi moderně.
V roce 2008 oslavilo Národní technické muzeum nejen
sté výročí svého zaloţení v roce 1908, ale
i sedmdesáté výročí zahájení prací na stavbě nové
muzejní budovy, protoţe teprve v polovině října 1938
se po dlouhých jednáních a přípravách podařilo zahájit
vlastní stavbu.

Počátky úsilí o vlastní budovu

přestal potřebám muzea záhy dostačovat, stalo se úsilí
o stavbu nové budovy – vedle sbírkotvorných aktivit –
jedním z důleţitých cílů vedení spolku technického
muzea. V roce 1921 byl proto zaloţen finanční výbor,

Technické muzeum pro Království české (po 1918
Technické muzeum československé) sídlilo od roku
1909 v pronajatém Schwarzenberském paláci na
Hradčanech. Vzhledem k tomu, ţe renesanční palác
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na pozemek dnešního Veletrţního paláce v praţských
Holešovicích. Na přelomu let 1924/1925 zakoupil
spolek za účelem výstavby pozemky mezi dnešním
stadionem praţské Sparty a letenskou vodárnou. I pro
tuto parcelu byla vytvořena řada návrhů mj. opět od
Aloise Čenského, ale také od architektů Bohumila
Hübschmanna, Vojtěcha Krcha či Ferdinanda Fencla.

jehoţ hlavním cílem bylo nashromáţdění potřebných
prostředků. Dalším z důleţitých úkolů bylo hledání
vhodného stavebního pozemku, úvahy se zaměřovaly
na různé části Prahy. Jednou z variant byly Dejvice,
kde měla muzejní budova stát nablízku nové praţské
techniky. Další varianta je známá z návrhu z roku 1924
od architekta Aloise Čenského, který umístil
novostavbu muzea projektovanou v historizujícím stylu

Spolupráce s Československým zemědělským muzeem

u Sparty a získané prostředky pouţije k navýšení
vlastního stavebního fondu, společně pak vystaví na
tomto pozemku společnou budovu. V rámci této ideje
vznikla i myšlenka úzké spolupráce obou institucí na
úrovni sbírkotvorné a výstavní. Návrh takto úzkého
spojení nezávislých institucí však vzbudil na některých
místech v obou muzeích nepřiznanou, ale přesto jasně
patrnou obavu o ztrátu samostatnosti, která původní
smělý plán postupně zredukovala na koncepci budovy,
ve které společnými prostory byla myšlena pouze
ústřední budova s vestibulem, kancelářským zázemím,
zasedacím sálem a dílnami; výstavní prostory byly
oddělené.

Jelikoţ však finanční obnos na stavebním fondu
nedosáhl do začátku třicátých let takové výše, aby bylo
moţné zahájit stavbu, hledali představitelé spolku
alternativní cestu, jak stavbu budovy financovat.
Východiskem z této situace se stala myšlenka
spolupráce s finančně zámoţnějším, přesněji citováno
„vlivným společníkem, majícím za sebou silnou oporu.“
Takového společníka nalezlo technické muzeum
v roce 1931 v Československém zemědělském muzeu
podporovaném
Republikánskou
stranou
zemědělského a malorolnického lidu. Původní záměr
spočíval v tom, ţe technické muzeum nabídne
zemědělskému muzeu, které mělo svou novostavbu
původně realizovat v Dejvicích, k prodeji část pozemku

Pozemek v Kostelní ulici a veřejná architektonická soutěž 1935

Ani rozhodnutí ušetřit na stavbě společné budovy však
nevyřešilo nedostatek prostředků ve stavebním fondu
technického muzea. Bylo tedy přijato řešení, v jehoţ
rámci technické muzeum prodalo pozemek při
Belcrediho třídě. Zároveň se mu podařilo získat
bezplatně od státu nynější pozemek v Kostelní ulici,
který byl původně rezervován pro Státní statistický
úřad. Československé zemědělské muzeum si muselo
sousední pozemek určený původně pro Státní
pozemkový úřad roku 1935 od státu zakoupit. Na
bývalém muzejním pozemku v sousedství praţské
Sparty byl roku 1938 vystavěn známý obytný dům zv.
Molochov podle projektu Josefa Havlíčka a bratrů Otty
a Karla Kohenových. Roku 1935 tak byla situace
konečně připravena pro zahájení výstavby společné
muzejní budovy. Prvním krokem v pořadí byla veřejná
architektonická soutěţ na ideové náčrtky společné
budovy obou muzeí, která byla obeslána 41 návrhy (z
architektů např. Kamil Roškot, Jan Gillar, Bohumil
Hübschmann, František M. Černý, Otakar Štěpánek

ad.). Ţádný z předloţených návrhů však nevyhovoval
zcela představám obou muzeí, a proto nebylo uděleno
první místo. Druhé místo udělila porota dvěma
návrhům: návrhu architekta Milana Babušky (1884–
1953) a návrhu Ferdinanda Fencla (1901–1983), na
dalším místě se společně umístil návrh dvojice
František Šrámek a Rudolf Vichra a návrh Františka
Tesaře. Kromě toho byl ještě zakoupen další návrh
dvojice Šrámek a Vichra. Vzhledem k nerozhodnému
výsledku bylo usneseno vypsat uţší soutěţ a pozvat
do ní autory čtyř projektů veřejné soutěţe, jejichţ
návrhy obdrţely ceny. Z poměrně dramatického uţšího
kola soutěţe odehrávajícího se ve druhé polovině roku
1935, kde proti sobě v závěrečné fázi stály projekty
Milana Babušky a Ferdinanda Fencla, vzešel jako
vítězný projekt společné muzejní budovy Technického
muzea
a československého
a Československého
zemědělského muzea od letenského architekta Milana
Babušky.
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Konec ideje společné muzejní budovy

československé práce, jak byl projekt v pracovních
návrzích nazýván. Existenci dvou samostatných muzeí
v jedné „na míru šité“ budově ukončily totiţ vzájemné
neshody (z nejdůleţitějších jmenujme rozdílné názory
na vytápění sbírek, ochranu zařízení, rozpětí sálů,
jejich výšek, otázku vstupného, stejně jako řadu
ekonomických výhod vyplývajících z vlastní stavby pro
zemědělské muzeum).
Nenápadným pomníkem myšlenky spolupráce jsou
kromě těsného sousedství budov, jejich jednotné
architektury a nové praţské ulice zvané „Muzejní“ i dvě
nároţní desky na východním nároţí budovy Národního
zemědělského muzea a západním nároţí budovy
Národního technického muzea. Desky měly nést
figurální sochařskou výzdobu a měly být podepřeny
vrchním trámem plánované „pergoly“ přetínající
Muzejní ulici. Pergola měla být posledním hmotným
pojítkem obou samostatných staveb. Ovšem i samotný
vývoj ztvárnění této spojnice procházel postupným
procesem minimalizace; ještě na sádrovém modelu
z roku 1937 se nacházelo na jiţním průčelí
monumentální sloupořadí s kladím vztyčené do výše
obou budov, hlavičkové papíry technického muzea
však jiţ zobrazují tehdy ještě nestojící budovu
s výrazně
niţší
variantou
sloupořadí.
Důvod
definitivního zániku myšlenky pergoly – nezájem –
nejlépe vystihne odpověď zástupců zemědělského
muzea iniciátorovi a prosazovateli kooperace –
technickému muzeu, které v lednu 1938 navrhnulo,
aby pergola byla vztyčena nikoliv na jiţní, ale na
severní straně obou budov. Zemědělské muzeum
reagovalo na tento podnět odmítnutím stavby pergoly
jako takové s tím, ţe „postrádá vlastního účelu a není
tudíţ v moderní architektuře dostatečně oprávněná,
programová příbuznost obou museí je dostatečně
vyjádřena shodným řešením architektury.“

Architekt byl na konci roku 1935 vybrán, pověřen
vypracováním plánů a brzkému zahájení stavby
zdánlivě jiţ nic nestálo v cestě, tedy kromě – jak se
brzy ukázalo – cesty samotné, veřejné cesty č. kat.
741 přetínající stavební pozemek technického muzea.
Oficiálním důvodem rozluky, neboli ukončení
spolupráce při stavbě společné muzejní budovy
s Československým zemědělským muzeem jsou
zmiňovány důvody regulační, čímţ je míněn zejména
poţadavek praţské obce, „aby za dosavadní veřejnou
cestu v prodlouţení ulice Ovenecké byla přes musejní
staveniště vedena přiměřená komunikace.“ Původní
regulační plán z roku 1931 totiţ počítal v místech
plánované novostavby v Kostelní ulici se dvěma
budovami, jejichţ poloha odpovídala přibliţně
dnešnímu uspořádání obou muzejních budov. Po
zahájení soutěţe však byly oba pozemky se
souhlasem Státní regulační komise výnosem
ministerstva veřejných prací sjednoceny. Teprve o
něco později – v době probíhající soutěţe na
společnou budovu – vystoupila praţská obec
s poţadavkem na zřízení veřejně pouţivatelného
průjezdu jako náhrady za veřejnou cestu vedoucí
napříč pozemkem v prodlouţení ulice Ovenecké.
Původně se poţadavek zdál být snadno řešitelný,
postupně však se z něj stal nepřekonatelný problém,
který měl za důsledek prozatímní zastavení
přípravných prací na plánech společné budovy v únoru
1936. Překáţka v podobě veřejné cesty se posunula
do neřešitelné roviny a vedle své hlavní role „rušitele“
koncepce společné muzejní budovy sehrála i epizodní
roli „zdrţovatele“ zahájení prací na stavbě samostatné
budovy Technického muzea československého aţ do
započetí
výstavby
v roce
1938.
Jak ale vyplývá z jednání představitelů obou institucí
z roku 1936, nebyly regulační důvody jediným
důvodem konce smělé koncepce o zřízení tzv. Musea

Stavba budovy NTM

hledání nové architektury obou muzejních budov.
Důleţitou skutečností zůstává, ţe prubířským
kamenem diskuzí obou institucí o architektuře byla
stavba budovy Národního zemědělského muzea, která
byla zahájena roku 1937, o celý dlouhý rok dříve neţ
stavba budovy Národního technického muzea.

S koncem myšlenky společné budovy byl zároveň
pohřben i vítězný projekt. Československé muzeum
zemědělské zadalo realizaci nové samostatné budovy
opět architektu Milanu Babuškovi. Ke stejnému
rozhodnutí posléze dospělo i technické muzeum.
Nastal dlouhý a sloţitý a neméně dobrodruţný proces
82

Zásadní podoba architektury budov tak byla
konzultována při budování zemědělského muzea.
Přestoţe však bylo rozdělení budov rozhodnuto jiţ
v roce 1936, zabralo technickému muzeu získávání
potřebných prostředků, povolení a hlavně jednání
s bývalými uţivateli pozemku v Kostelní ulici (obec
praţská v případě cesty, kde technické muzeum
muselo čekat na dokončení nové komunikace
v Kostelní a Muzejní ulici; Deutscher Fussball Club
Prag v případě hřiště) téměř celé následující dva roky,
neţ i technické muzeum mohlo začít s ročním
zpoţděním za muzeem zemědělským v říjnu 1938
stavět. Stavba tak byla zahájena aţ na počátku druhé
republiky a hlavní část stavebních prací pokračovala
v období protektorátu. I přes překáţky jakými byly
například úspory materiálu, které můţe například
demonstrovat aplikování směrnice o šetření ţelezem
projevující se sníţením uţitného zatíţení ve
východním a západním křídle druhého a třetího patra,
dosáhla hrubá stavba v roce 1940 stejné výše se
sousední budovou zemědělského muzea. Zcela
osudový pro další vývoj muzea i vlastní stavby se
ukázal rok 1941, kdy německá okupační správa
připravila muzeum nejen o právě dokončovanou

novostavbu, ale i o Schwarzenberský palác, který si
zvolila pro zřízení vojenského muzea. Náhradou za
oba objekty získalo technické muzeum prostory
v budově praţské Invalidovny, která slouţila potřebám
muzea po několik dalších desetiletí, coby depozitář
a to aţ do povodní roku 2002.

Další osudy budovy Národního technického muzea

Novostavba na Letné zabavená německou okupační
mocí byla dokončena podle potřeb sídla protektorátní
poštovní správy, která budovu obsadila. Část své
budovy technické muzeum získalo aţ po roce 1948.
Díky tomu zde mohlo v roce 1949, tedy osm let po
dokončení muzea konečně otevřít první expozice. Ani
po té a ani po zestátnění muzea v roce 1951 se však
prostorová situace příliš nezlepšila. O svou vlastní
budovu se tak technické muzeum dělilo s řadou
dalších „nájemníků“ (např. ministerstvo vnitra, nebo
národní podnik Geodézie a kartografie), kteří zde sídlili
a zabírali 2/3 budovy aţ do roku 1990, kdy v říjnu na
základě usnesení Federální vlády alespoň na papíře
budovu opustili. Vystěhovávání těchto institucí však
trvalo ještě několik následujících let.
Po stavební stránce se na budově aţ do rekonstrukce
započaté v roce 2003 příliš nezměnilo. Proto je nutné
připomenout, ţe přes zdání celistvosti stavby nebyla
budova Národního technického muzea po celých
sedmdesát let své existence dokončena. Je tak
smutným epilogem, ţe některé nerealizované detaily
zamýšlené v interiérech architektem Babuškou,
budova získala aţ nyní v rámci rekonstrukce
prováděné pod vedením Ing. arch. Zdeňka Ţilky. Jiţ

v počátku ideových prací na projektu se totiţ počítalo
s rozdělením výstavby na dvě stavební etapy, z nichţ
byla realizována pouze ta první. Pro druhou etapu
zůstal zatím připravený doposud nezastavěný
východní pozemek muzejního areálu. Během
čtyřicátých let vytvořil Milan Babuška sérii návrhů na
dostavbu druhé fáze, které upoutají především
monumentálně navrţeným planetáriem. Nerealizované
zůstaly i pozdější návrhy mj. i projekt architekta
Bohumíra Kozáka z roku 1957, který Babuškův
novoklasicistní funkcionalismus doplnil o mohutné
boční křídlo s observatoří.
Historickým datem pro dějiny Národního technického
muzea se skutečně stává 15. únor 2011, kdy v den
180. výročí narození mecenáše, stavitele a architekta
Josefa Hlávky došlo ke slavnostnímu otevření první
budovy technického muzea na Letné, která je tak po
dlouhých
sedmdesáti
letech
konečně
nejen
dokončena, ale i znovuotevřena a to výhradně pro
muzejní provoz. Bohuţel sedmdesát let plánovaná
dostavba druhé muzejní budovy na Letné je tak
úkolem, který na své vyřešení stále ještě čeká.
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Tak doufám, ţe i vy, co jste ještě v NTM nebyli, jste uţ dostali
chuť se tam podívat.
Anebo aspoň zatím na webové stránky muzea
http://www.ntm.cz/.
Ţelezniční depozitář NTM Chomutov nabízí desítky unikátních
lokomotiv, vozů a dalšího dráţního vybavení.
http://muzeum-chomutov.cz/ (duben-říjen)
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Vize budoucnosti …nic moc 
> Autoservisy končí. Benzínový motor má 20 tisíc součástek. Elektrický motor jich má 20. Elektrické vozy jsou
prodávány s celoţivotními zárukami a jsou opravovány pouze prodejci. Odstranění a výměna elektrického motoru
trvá pouze 10 minut. Vadné elektrické motory nejsou v autorizovaném servisu opraveny, ale jsou odeslány do
regionální opravny, která je opravuje pomocí robotů. V podstatě, pokud se kdesi svítí, můţete jednoduše zajet do
něčeho, co vypadá jako myčka. Vaše auto je tím protaţeno, a zatímco si dáváte kávu, vyjede ven s novým motorem.
> Čerpací stanice skončí. Parkovací hodiny jsou nahrazovány elektroměry, které vydávají elektřinu. Všechny
společnosti instalují elektrické nabíjecí stanice.
> Kaţdý z hlavních výrobců automobilů jiţ vyčlenil 5-6 miliard dolarů na nové továrny, které budou vyrábět jen
elektromobily.
> Uhelný průmysl skončí. Ropné společnosti odcházejí. Vrtání ropy přestane. Co budeme pouţívat, abychom měli
elektrickou energii? Aktuálně pouţíváme uhlí a ropu k roztáčení turbín.
> Domy budou vyrábět a skladovat více elektrické energie během dne, a pak ji pouţívat a prodávat zpět do sítě.
Energetická soustava ji uloţí a odvede do průmyslových odvětví, která jsou vysokými uţivateli elektřiny.
> Dnešní děti uvidí osobní auta pouze v muzeích. TATO BUDOUCNOST se blíţí rychleji a těţko zvládnutelným
způsobem!
> V roce 1998 měla firma Kodak 170 tisíc zaměstnanců a prodávala 85 % veškerého fotografického papíru po celém
světě. Během několika málo let zmizel její obchodní model a ona zbankrotovala.
> Co se stalo s Kodakem, se stane v mnoha průmyslových odvětvích v příštích 5-10 letech a většina lidí to neuvidí
přicházet.
> Mysleli jste si v roce 1998, ţe o 3 roky později nebudete uţ nikdy znovu fotografovat na filmu?
Přesto byly digitální fotoaparáty vynalezeny uţ v roce 1975. První z nich měl pouze 10 tisíc pixelů, ale následovaly
Mooreův zákon. Stejně jako u všech exponenciálních technologií, bylo to načas nějaké zklamání, neţ se stalo takové
řešení
nadřazeným
a
během
několika
málo
let
hlavním
proudem.
Nyní se to opět stane (ale mnohem rychleji) s umělou inteligencí, zdravím, autonomními a elektrickými automobily,
vzděláním, 3D tiskem, zemědělstvím a pracovními pozicemi.
Vítejte ve 4. průmyslové revoluci - vítejte v EXPONENCIÁLNÍM VĚKU!
> Software v příštích 5-10 letech naruší většinu tradičních odvětví.
> Uber je jen softwarový nástroj, nevlastní ţádné automobily, přesto je to největší taxisluţba na světě.
>

AirBnB

je

nyní

největší

hotelovou

společností

na

světě,

ačkoli

nevlastní ţádné

nemovitosti.

> Umělá inteligence: Počítače se stanou exponenciálně lepšími v chápání světa. V roce 2017 počítač porazil
nejlepšího hráče hry Go na světě, o 10 let dříve, neţ se čekalo.
> V USA mladí právníci jiţ nedostávají práci. Díky technologii IBM Watson získáte právní poradenství (zatím pro více
či méně základní věci) během několika vteřin, s 90% přesností ve srovnání s 70% přesností, kdyţ to dělají lidé. Takţe
pokud studujete práva, okamţitě s tím skončete. V budoucnosti bude o 90 % méně právníků, zůstanou pouze
výjimeční mezioboroví specialisté.
> Watson jiţ pomáhá zdravotním sestrám diagnostikovat rakovinu, je čtyřikrát přesnější neţ zdravotní sestry.
> Facebook má nyní k dispozici software pro rozpoznávání vzoru, který dokáţe rozpoznat tváře lépe neţ lidé. V roce
2030 budou počítače inteligentnější neţ lidé.
> Autonomní vozy: V roce 2019 se veřejnosti představí první samořiditelný autonomní automobil. Okolo roku 2020
začne být narušováno celé toto průmyslové odvětví. Uţ nebudete chtít mít vůz. Zavoláte si auto telefonem, objeví se
na vaší adrese a doveze vás k cíli. Nebudete je muset zaparkovat, zaplatíte pouze za ujetou vzdálenost a můţete při
cestě něco dělat. Dnešní malé děti nikdy nedostanou řidičský průkaz a nikdy nebudou vlastnit vůz.
> To změní města, protoţe budeme potřebovat o 90-95 % méně aut. Můţeme pak přeměnit bývalá parkovací místa
na parky.
> Kaţdým rokem zemře 1,2 milionu lidí v celosvětových dopravních nehodách. Dnes máme jednu nehodu na kaţdých
60 tisíc km; s autonomní jízdou to klesne na 1 nehodu za 10 milionů km. To kaţdoročně ušetří milion ţivotů.
> Většina automobilových společností nepochybně zbankrotuje. Tradiční automobilové společnosti zkoušejí evoluční
přístup a staví jen čím dál lepší auto, zatímco tech společnosti (Tesla, Apple, Google) mají revoluční přístup a staví
počítač na kolech. Mnoho inţenýrů z Volkswagenu a Audi je z Tesly naprosto zděšeno.
> Pojišťovny budou mít obrovské problémy, protoţe bez nehod se pojištění stává 100 krát levnějším. Jejich model
pojištění automobilů zmizí.
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> Trh s nemovitostmi se promění, protoţe kdyţ můţete pracovat po cestě, lidé se přesunou dál, aby mohli ţít v
krásnější čtvrti.
> Elektrické automobily se stanou hlavním proudem kolem roku 2022. Města budou méně hlučná, protoţe všechny
nové automobily budou jezdit na elektřinu.
> Elektřina se stane neuvěřitelně levnou a čistou: solární produkce elektřiny roste exponenciálně po dobu 30 let, ale
aţ nyní vidíte drtící dopad. V loňském roce bylo celosvětově instalováno více solárních zdrojů energie neţ fosilních.
Energetické společnosti se zoufale snaţí omezit přístup k síti, aby zabránily konkurenci domácích solárních instalací,
ale to jednoduše nemůţe pokračovat... technologie se o tuto jejich protistrategii postará. A co ne tak slunečné státy
jako například Michigan, Washington a Oregon?
> S levnou elektřinou přichází levná a dostupná voda. Odsolení slané vody nyní vyţaduje pouze 2 kWh na metr
krychlový (5,30 CZK slovy: pět korun třicet haléřů). Na většině míst nechybí voda, chybí jen ta pitná. Představte si, co
bude moţné, pokud někdo můţe mít tolik čisté vody, kolik chce, téměř bez nákladů.
> Zdraví: Letos bude vyhlášena cena Tricorder X. Existují firmy, které vytvoří zdravotnický přístroj (nazývaný
"Tricorder" od Star Treku), který pracuje s telefonem, naskenuje vaši sítnici, pořídí vzorek vaší krve a do kterého
si dýchnete. Přístroj pak zanalyzuje 54 biologických markerů, které identifikují téměř jakoukoli nemoc. Bude to levné,
takţe za pár let budou mít všichni na této planetě přístup k lékařské analýze na světové úrovni téměř zdarma.
> 3D tisk: Cena nejlevnější 3D tiskárny se během deseti let sníţila z $ 18 000 na 8 460 CZK. Zároveň se tyto tiskárny
staly 100 krát rychlejšími. Všechny hlavní obuvnické společnosti jiţ zahájily 3D tisk bot.
> Některé náhradní díly letadel jsou jiţ dnes na vzdálených letištích pořizovány 3D tiskem. Mezinárodní kosmická
stanice jiţ nyní disponuje tiskárnou, která eliminuje potřebu velkého mnoţství dříve pouţívaných náhradních dílů.
> Na konci letošního roku budou mít nové smartphony moţnosti 3D skenování. Potom si můţete 3D naskenovat nohy
a vytisknout perfektní boty doma.
> V Číně jiţ 3D vytiskli a postavili kompletní 6 patrovou kancelářskou budovu Do roku 2027 bude 10 % všeho, co se
vyrábí, tištěno v 3D.
> Obchodní příleţitosti: Pokud přemýšlíte o pracovní pozici, nejprve si poloţte otázku: "Budeme to v budoucnosti
vůbec mít?" A pokud odpověď zní ano, tak se zeptejte, jak toho můţete dosáhnout dříve.
> Pokud to nefunguje s vaším mobilem, zapomeňte na to. Jakákoli myšlenka určená k úspěchu ve 20. století je
odsouzena k neúspěchu v 21. století.
> Práce: 70-80 % pracovních míst v příštích 20 letech zmizí. Vznikne spousta nových, ale není jasné, zda v tak krátké
době bude takových míst dostatek.
> Zemědělství: V budoucnu bude v prodeji zemědělský robot za 2 115 CZK. Zemědělci ve třetích zemích světa se pak
budou moci stát manaţery svého oboru, místo aby pracovali celý den na svých polích.
> Aeroponie bude potřebovat mnohem méně vody. První petriho miska produkující telecí maso je nyní k dispozici a v
roce 2020 to bude levnější neţ hovězí z krávy. Právě nyní krávy
vyuţívají 30 % všech zemědělských ploch. Představte si, kdyţ
uţ ten prostor nebudou potřebovat!
> Existuje několik startupů, které na trh brzy přivedou hmyzí
proteiny, které obsahují více bílkovin neţ maso. Budou
označeny jako "alternativní zdroj bílkovin", protoţe většina lidí
stále odmítá myšlenku pojídat hmyz.

P.S. Můj návrh řešení pro dobíjení elektroskútrů Čezeta 506 na silnicích, moţnost nabíjet aţ 3 skútry najednou, z toho
jeden rychlonabíjením (červená zásuvka). Vzhledem k hmotnosti návěsného nabíjecího vozíku je doporučeno změnit
sekundární převod skútru z 15/40 zubů na 13/40 zubů. Průměrná spotřeba paliva cca 10 l/ 100 km (směs oleje
s benzinem v poměru 1:25, doporučený olej M6A případně M2T)
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