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 EDITORIAL 
Milí přátelé skútrů, 

motocyklů, dobrého 
čtení a neotřelého hu-
moru, prostě všichni 
vy, které ještě nepře-

stalo bavit číst  
Čezetářský občasník. 

 

Tak jsme doufám všichni šťast-
ně vpluli do toho nového roku s 
krásným letopočtem 2020 a já 
jsem moc rád, ţe se mi podaři-
lo zrealizovat toto nové grafic-
ké uspořádání Občasníku a ţe 
jsem nezaregistroval ţádné 
negativní ohlasy. 
Ano, vím o tom, ţe prvních pár 
dní scházely některé konce 
jednotlivých článků, ale to bylo 
během několika dnů opraveno. 
Bývalý kolega z práce říkal: 
„Kaţdý porod je těţký“, ale tyto 
naše těţkosti při porodu nové 
grafiky byly snesitelné a porod-
ní bolesti minimální. 
Jarní číslo, které právě čtete, 
trpí ještě bohuţel syndromem 
„okurkové sezóny“ motorkářů, 
takţe se dočtete vlastně jen o 
akcích klubu, na které jsme se 
dopravovaly automobily. Ale to 
vůbec nevadí, důleţité je si 
kaţdou akci řádně uţít, proto je 
přece organizujeme.  
 šéfredaktor  Marcel Malypetr 

 ●  Reportáže  
 ●  Zajímavosti  
  ●  Akce ČSSČ  
 ●  Historie 

 ●  Novinky 
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Úvodní fotografii na titulní stranu nám 
opět zaslal neúnavný dodavatel fotek vete-
ránů a krásných ţen Zdeněk Vachalec, za 
coţ mu tedy patří dík….ale na druhou stra-
nu….. Je stále potřeba jít dál, vyvíjet se, 
neustrnout na jednom místě, vţdyť „Kdo 
chvíli stál, již stojí opodál!!!“, a tak si 
myslím, ţe i Zdeněk by měl trochu popustit 
uzdu své fantazii a to popuštění fotografic-
ky ztvárnit!!!  

Zdeňku, ty na to máš, tebe za ručičku 
vodit nemusím, a kdybys přesto nevěděl, 
jakým směrem se ve svém uměleckém 
vývoji skútristického fotografa vydat, tak jen 
malá ukázka toho, co bychom si asi tak 
představovali. Viz obr. vpravo :-) 

Vzhledem ke koronaviru a následnému 
„stannému právu“ jsem musel trochu po-
změnit obsah tohoto čísla, a tak nechtě se 
sem dostaly ještě další obrázky (18+), ze 
kterých můţe Zdeněk čerpat. Ještě ţe Ob-
časník nečtou Brňáci, zase by mi někdo 
napsal, ţe je to Playboy :-). Ale nedivím se, 
ţe se některým čtenářům fotky ţen nelíbily, 
sexuální orientace je nevyzpytatelná a ne-
naříditelná. Ostatně nedávno jsem četl ně-
jakou studii, ţe v roce 2050 bude norská 
společnost z 90% homosexuální, tak si to 
do té doby ještě trochu uţijme...my normál-
ní:-), nemusíme Norsko předeběhnout :-(. 

CO  JSME  DĚLALI  

Jawa a zase Jawa 

Na výstavě v NTM jsme 
viděli krásné stroje, většinou 
zrenovované nebo v původ-
ním stavu. Ovšem fanoušci 
značky Jawa skoro po celém 
světě si tyto motocykly také 
upravují. A na některé z 
nich se podívejme v tomto 
sloupku. Začneme u star-
ších typů (kejvačky), a pak 
přejdeme k těm novějším 
(634,638, …). 

            ÚVOD  

Přestoţe se Občasník jmenuje JARO 
2020, tak vlastně vychází na konci zimy, a 
proto byla i naše klubová aktivita trochu 
menší a odehrávala se převáţně v setká-
ních, kam jsme se dopravovali auty.  

Dlouhodobé předpovědi sice mluví a 
změně klimatu a faktem je, ţe v lednu jsme 
byli prakticky bez sněhu a bez mrazů, ale 
přece jen ty venkovní teploty nejsou v zimě 
nám motorkářům tak úplně příznivé a pří-
jemné, takţe krátké svezení je moţné, ale 
to je tak na vyzkoušení motorky kolem ko-
mína a ne na delší vyjíţďku. Asi nějaké 
moderní enduro za půl mega, s vyhřívanými 
hefty a sedačkou a oblečení za další desít-
ky tisíc zimní turistiku umoţňuje, ale já se 

NA OKRAJ  EDITORIAL - POKRAČOVÁNÍ 

A co vás dneska čeká? Kromě známých 
rubrik ještě jedna zcela nová „Střípky z his-
torie RVHP“, kde vám chci představit popř. 
připomenout některá zajímavá vozidla z éry 
socialismu. K tomu jsem ještě přidal jako 
bonus článek o motocyklech MZ 250. 

V příloze pak naleznete „Českou stopu“, 
tedy přehled našich nejslavnějších vynálezců 
a vynálezů, dále varování na téma, co vás 
čeká při hospitalizaci, dva převzaté články o 
čezetách z polského a českého časopisu a 
taky se dozvíte, jak vzniklo slovo „šalina“ a 
jakou novou šalinu můţete dnes v Brně po-
tkat popř. i vyuţít jejich zajímavých sluţeb. 

Takţe příjemné čtení a koukání :-) 

P.S. ...a dodatečně dvě pškné PF-ky 

přikláním k variantě „počkat na sluníčko a 
trochu tepla“.  

A ještě něco, kdyţ jedete čtyři v autě na 
nějakou akci,tak tři z vás si mohou dát pivo 
nebo dokonce i něco ostřejšího, občas ta-
kový ten svařáček nebo groček taky přijde 
vhod. Tohle známe hlavně ze Zlonínské 
burzy, která je vţdy první sobotu v únoru a 
většinou ţádné velké horko nebývá, zvláště 
kdyţ tam chodíte celé dopoledne a pomalu 
se prodíráte davem koupěchtivých veterá-
nistů. 

A tak se podíváme, jak to vypadalo v 
Národním technickém muzeu na výstavě 
Jawa, u kamaráda „Jawisty“ a zase znovu 
na Křivoklátu v muzeu pana Antoniho. 
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Národní technické muzeum 
jsem vám nedávno přiblíţil v 
Občasníku po stránce staveb-

ní a dnes se do něj podíváme. 
Vlastně nepodíváme, protoţe to bych to 

bagatelizoval. Přijeli jsme se podívat na mo-
torky a to je opravdu jen malinká část z té 
obrovské spousty krásných sbírek a předmě-
tů , které můţete v muzeu vidět. 

My jsme uţ návštěvu muzea plánovali 
dávno, ale stále to nějak nevycházelo, aţ teď 
se našla ta správná příleţitost a je třeba hned 

na začátku říct ( a moţná to ještě několikrát 
v textu zopakuju), ţe jsme určitě nelitovali.  

Jako Češi, motorkáři a veteránisti (i kdyţ 
prioritně se zabývající značkou ČZ) se urči-
tě povaţujeme za odborníky a znalce také 
značky Jawa, ale myslím, ţe z toho, co se 
podařilo organizátorům výstavy nashromáţ-
dit na jedno místo, tak z toho nám tak tro-
chu spadla brada. 

I kdyţ mnozí znás navštívili nové muze-
um Jawa v Týnci nad Sázavou, tak taty to 
bylo zase o něčem jiném. Prostě paráda. 

jedna mladá paní, která se přiznala, ţe u 
podobného „elektronického blbce“ parkuje 
kaţdý den. 

Předpokládám, ţe se jedná o intuitivní 
ovládání parkovacího automatu, protoţe 
jakmile je něco „intuitivní“, je to pro mě ne-
řešitelný problém. Jak by řekl Mireček v 
Básníkách: „To nás v Sahrádkách neuči-
li!!!“. A tak jen čekám, kdy ještě budeme 
muset do automatu namačkat číslo řidičské-
ho průkazu, aby si velký bratr ověřil, ţe 
máme řidičák platný, dále pak datum naro-
zení, číslo bot, výšku, váhu, obvod hlavy 
….a moţná nakonec i otisk prstu :-(:-(:-(. 

Kdyţ si jedu vyzvednout veteránskou 
RZ do Kolína a parkuju na náměstí, kde se 
na mě usměje hezká blondýna, hned se mi 
platí za parkování líp. Stále si stěţujeme, 
jak mobily, tablety a počítače nás odcizují, 
ţe uţ spolu nemluvíme a nekomunikujeme, 
ale neděláme si to trochu sami??? Já sice 
tomu parkovacímu automatu vţdycky řeknu 
tolik ryze českých jmen a slov, ţe nemohu 
být z nekomunikativnosti obviňován, ale on 
mě asi nevnímá :-(. 

Jen by mě zajímalo, jestli to auto s řidi-
čem vybavené drahým čtecím zařízením na 
SPZ-ky, které je propojeno s nějakým cent-
rálním počítačem a se všemi parkovacími 
automaty je výrazně lacinější, neţ ta blon-
dýna s parkovacími lístky (ne z Londýna) 
ale z Kolína ??? 

Jak jsem uţ uvedl, na tyto zimní akce 
jezdíme auty, takţe jsme museli také zapar-
kovat. Kolega Zdeněk dorazil dříve a objevil, 
ţe vrátný na parkovišti pro rezidenty pronají-
má jejich místa (asi to má jako vedlejšák) za 
polovinu ceny, neţ ja oficiální cena parkoviš-
tě před muzeem. Ale my jsme to uţ nestihli, 
takţe jsme museli zajet na hlavní placené 
parkoviště před vchodem.  

Tam jsem se ujistil, ţe nepřehlédnu par-
kovací automat, protoţe je jiţ z dálky velice 
výrazně označen ….dlouhou frontou. Nejen 
Smiřický (jak by řekl klasik :-)), ale skoro 
všichni soudruzi tápou a nadávají, senioři 
hledají brýle, pak drobné, ti  zběhlejší pouţí-
vají kreditní kartu, ale kdyţ tam pak poţado-
vanou částku 120 Kč (na 3 hodiny) ťukají po 
jedné koruně, tedy 120-krát, tak to vyjde ča-
sově nastejno :-(. Od trapasu nás zachránila 

FENOMÉN JAWA - NTM  18.1.2020  (*****)  NA OKRAJ 

...a pokračujeme 

 

ANEB JAWA, JAK JI NEZNÁTE  27.11.2019 -30 .8 .2020 

Než se podíváme na ty krásné motorky, tak jeden snímek původní továrny Jawa, kde ty krásné stro-
je vznikaly. Kolega na výstavě vyčetl, že za 90 let existence firmy bylo vyrobeno 1000 prototypů !!! To 
by bylo muzeum. Kolik z nich se asi tak dochovalo??? Spíš by asi byla důležitá odpověď na jinou 
otázku. Kde dneska mohla Jawa být, kdyby se aspoň některé z těch určitě zajímavých prototypů 
dostaly do výroby. 
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Takţe jsme přišli trochu se zpoţděním a 
ostatní uţ se rozprchli po muzeu. Taky jsme 
se rozprchli, a to nejdřív do hlavní výstavní 
haly, kde jsme si v patře prohlédli stálou 
expozici motocyklů, a pak teprve jsme se 
začali poptávat, kde bychom mohli vidět 
nějaké ty jawičky. 

Ještě jsem zapomněl napsat, ţe ve stej-
ný termín navštívili muzeum také členové 
téměř druţebního Sidecar clubu Nasavrky 
(on to vlastně druţební klub je, ale to slovo 
„druţební“ uţ teď není v módě :-(). A tak 
kdyţ jsme dorazili s kolegy do suterénu na 
vlastní výstavu Jawa, tak jsme tam uţ našli 
kamarády z klubu, jak se druţili navzájem a 
ani k tomu ţádný druţební klub nepotřebo-
vali. 

 

NA OKRAJ 
Jak jsme se tak setkávali a asi všichni u 

jawiček sešli, tak jsme se dohodli, ţe se pak 
všichni sejdeme v poledne na recepci a spo-
lečně se vyfotíme. Ne všichni to asi věděli, 
nebo měli jiné časové plány, a tak se nás 
sice na focení nakonec sešlo dost, ale mini-
málně tři kolezi z našeho klubu scházeli. I 
tak je však vidět, ţe účast byla hojná a ţe 
jsme si to tam pěkně uţili.  

Pokračování tohoto příjemného dne bylo 
v restauraci v Kněţevsi, je to sice trochu z 
ruky, ale bylo to objednané, zajištěné, pří-
jemné, restaurace V maštali byla vytopená, 
personál ochotný a jídlo dobré, a tak jsme 
tam pak vydrţeli asi do pěti hodin. Celá ak-
ce se myslím moc povedla a dostává ode 
mne plný počet hvězdiček 

...a pokračujeme 
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Národní technické muze-
um jsem vám nedávno přiblí-
ţil v Občasníku po stránce 
stavební a dnes se do něj 
podíváme. Vlastně nepodívá-
me, protoţe to bych to baga-
telizoval. Přijeli jsme se podí-
vat na motorky a to je oprav-
du jen malinká část sz té ob-
rovské spousty krásných sbí-
rek a předmětů , které můţe-
te v muzeu vidět. 

My jsme uţ návštěvu mu-
zea plánovali dávno, ale stále 
to nějak nevycházelo, aţ teď 
se našla ta správná příleţitost 
a je třeba hned na začátku 
říct ( a moţná to ještě několi-
krát v textu zopakuju) jsme 
určitě nelitovali.  

Jako Češi, motorkáři a 
veteránisti (i kdyţ prioritně se 
zabývající značkou ČZ) se 
určitě povaţujeme za odbor-
níky a znalce také značky 
Jawa, ale myslí, ţe z toho, co 
se podařilo organizátorům 
výstavy nashromáţdit na jed-
no místo, tak z toho nám tak 
trochu spadla brada. 

I kdyţ  znás navštívili no-
vé muzeum Jawa v Týnci nad 
Sázavou, tak taty to bylo zase 
o něčem jiném. Prostě pará-
da. 

NA OKRAJ 

...a končíme 
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Další tradiční akce se kona-
la opět u našeho kolegy, 
který má hezkou sbírku mo-

tocyklů Jawa, ale najdou se i 
nějaké ty ČZ, Manet, Praga, maloráţky 

z Pováţských strojíren i z Kolárova. 
Nezapomněli jsme na dárek v podobě 

na objednávku vyrobeného velkého teplo-
měru s patřičným nápisem, a za to jsme byli 
odměněni opět bohatým pohoštěním, i kdyţ 
letos jsme asi přijeli nějak moc hladoví, pro-
toţe zabíjačkové pochoutky v nás mizely 
neuvěřitelnou rychlostí.  

Samozřejmě ale občerstvení není hlav-
ním důvodem naší návštěvy, je to jedno z 
příjemných „zimních“ setkání, na která jezdí-
me „v plechovkách“ tedy v autech a snaţí-
me se tak zpříjemnit si čekání na lepší po-
časí, kdy můţeme vytáhnout dvoukolové 
milenky.  

NA OKRAJ 

I když téma „Jawa“ pokračuje 
v hlavním tématu dál, tak my 
tady ve sloupku „Na okraj“ už 
opustíme tuning jawiček a 
podíváme se na současné re-
klamy Jawy v Indii. 

Jawa z Indie Tak jsme si zase prohlédli motorky a 
hlavně hodně diskutovali o všech problé-
mech, které se nám vyskytly přes zimu v 
našich dílnách, samozřejmě jsme se i zají-
mali o novinky ve sbírce, o kterých jsme nic 
nevěděli. 

Na oběd jsme odjíţděli na druhou hodi-
nu, aţ se trochu uvolnila místa v restauraci, 
kde se velice dobře vaří, a tak tam přes ví-
kend bývá o místa na oběd velký zájem, No 
a my chceme trochu posedět déle, tak ne-
chceme zabírat místa hladovějícím návštěv-
níkům, proto bez odmluv a reptání jezdíme 
na oběd později. 

Od našeho hostitele jsme se dozvěděli, 
ţe sbírka bude moţná přemístěna do no-
vých prostorů, a tak se musíme nechat pře-
kvapit, jak to dopadne. Třeba uţ za rok bude 
setkání někde jinde. Určitě nás to od ná-
vštěvy neodradí :-). 

NÁVŠTĚVA U KOLEGY JAWISTY  22.2 .2020  (*****)   

Tento prototyp Stadion S22 jsem kolegovi dohodil já, tak jsem byl rád, ţe jsem ho tam 
viděl, protoţe jich určitě moc neexistuje, Stojí hned vedle převáţně exportního Stadionu S 23. 

Nahoře prázdné mísy — výsledek nájez-
du hladovců, Vlevo špionáţ u zadního světla 
„švéda“, dole zajímavá exportní kejvačka 
Sport 250 se zvednutými výfuky a taky jeden 
závodní speciál ze Slovenska. 
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My se té Jawy dneska nezbaví-
me, ale slibuju, že až se přesu-
neme do muzea na Křivoklátu, 
tak už budu psát jen o značce 
ČZ a Jawy se ani nevšimnu :-). 

Jawa a ženy (18+) 

NA OKRAJ 
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NA OKRAJ 

Skútry Čezeta se v růžové barvě 
vyráběly, dokonce i v kombina-
ci třeba s hnědou nebo zele-
nou, a tak asi nepřekvapí, že i 
některé jíné značky tento od-
stín využily pro nalákání určité 
skupiny potencionálních zá-
kazníků. 

Bylo-li by libo 
růžový skútr??? 

Ţádná reportáţ, ţádný Kři-
voklát, muzeum, medvědí 
tlapy, večerní posezení 

…..prostě NIC!!! Zrádný koronavi-
rus a následná opatření celostátní karanté-
ny nám vystavily STOP  pro tuto akci a 

nevíme, pro kolik dalších akcí ještě. 
Nedá se nic dělat, zdraví je přednější a 

my si snad ten očekávaný hezký víkend na 
Křivoklátu a následně v Roztokách v hotelu 
vynahradíme jindy. Kamarád mi poslal obrá-
zek, jak se virus šíří s upozorněním, ţe on 
se tím nakazil v Brně a bylo mu ráno hodně 
těţko :-( (viz obr. vpravo). 

Asi se tu nemá cenu víc rozepisovat, 
protoţe tato celosvětová pandemie je dosta-
tečně publikovaná a určitě všichni sledujete, 
jak to dopadne. Doufejme, ţe dobře a ţe 
všechna opatření a doporučení jsou a bu-
dou dostatečně účinná, aby tento problém 
nepřerostl v celonárodní katastrofu. 

Pořád „někdo“ ve světě vyhroţuje, vyví-

12. SETKÁNÍ NA KŘIVOKLÁTU 21. -22.3 .2020 (COVID-19)   

Ovšem já jsem si tu nechal na reportáţ volné místo……. V jedné písni se praví „Co s 
načatým večerem“ a já se ptám „Co s načatou stránkou???“. Mohl bych nechat místo volné 
popř. stránky proškrtnout, abych tomu dodal trochu dramatičnosti, jako kdyţ byly dříve články 
na poslední chvíli zcenzurovány. Ale já myslím, ţe by to byla škoda. 

Kdyţ jsem předtím psal o Jawách, tak jsem slíbil, ţe v reportáţi z Křivoklátu se budu vě-
novat značce ČZ. To nám nevyšlo, a tak nabízím jako alternativu podobnou značku s podob-
ným názvem, kde se taky vyskytuje písmeno „Z“ a která také skončila stejně neslavně jako 
naše značka ČZ. Ano, je to bývala východoněmecká značka MZ , potomek velice známé 
firmy DKW, která také padla za oběť privatizacím a politickým změnám ve střední a východní 
Evropě. 

Nebude to článek o všech motocyklech, které tato firma vyráběla, ale jen jsem si tak uvě-
domil, ţe je škoda, ţe se s motocykly MZ 250 nesetkáváme na našich srazech, ţe ho nikdo z 
mých kamarádů nemá, i kdyţ většina z nich jezdí na Jawách 350 a „emzeta“ byla určitě s 
jawičkami srovnatelná, podle některých názorů i lepší. 

A tak jsem si vzal na pomoc články Toma Hyana a Jirky Bartuše z netu a připravil pro vás 
následující článek o těchto zajímavých motocyklech.  

její se biologické 
zbraně, i kdyţ je to 
myslím zakázané 
….jako by nestači-
ly všechny ty pro-
blémy, které ve 
světě existují i bez 
těchto vojenských 
a politických špina-
vostí. Připomíná 
mi to film „Jen ho 
nechte, ať se bojí“, 
kdy v hořícím domě pobíhá vyděšený Šimek 
s Nároţným a Sobota si v klidu přehrává 
svojí finálovou písničku a říká něco ve smy-
lu: „Kluci, vy budete tak dlouho blbnout, 

až se opravdu něco stane!!!“ A ono uţ se 
stalo :-(:-(:-(. …..stejně jako v tom filmu. 

Je asi dobře, ţe nás Čechy, jako potom-
ky Švejka, humor neopouští, ale i tak asi 
máme všichni trochu strach, jak to všechno 
dopadne. Doufejme, ţe dobře. 
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A pokud neznáte Jawu UŘ a 
nebo se o ní chce dozvědět 
něco víc, najdete v příloze 
původní článek z roku 1968. 

Máte Čezetu rikšu a při svých 
cestách spíte pod stanem nebo 
pod širákem? Udělejte si obyt-
nou rikšu. Je to levné, pohodl-
né, neokoukané - doporučený 
název je Čezeta 505 Camping.  

Obytná rikša 

NA OKRAJ 

vali jejich poznatky z motorsportu v sériové 
produkci. V roce 1969 byl vyroben miliontý 
motocykl MZ, a to uţ měla značka na svém 
kontě šest vítězství ve slavné Šestidenní 
soutěţi, ale i mnohé triumfy v mistrovství 
světa na silničních okruzích. 

Vývoj závodních strojů odlišné koncep-
ce (dvoudobé dvouválce) byl ovšem nesmír-
ně nákladný, a tak po roce 1975 bylo závod-
ní oddělení zrušeno, ale Walter Kaaden dále 
vyvíjel soutěţní motocykly MZ. Dvoumiliontý 
motocykl MZ vyjel z linky v roce 1983. 

NESLAVNÝ KONEC. . .   
Podobně jako jiné podniky po změně 

společenských poměrů ve východní Evropě 
končila také MZ po mnoha peripetiích záni-
kem. Po privatizaci počátkem devadesátých 
let rozšířila nabídku o čtyřdobé motocykly 
MZ 500 R s rakouským jednoválcem Rotax 
a pokračovala vylepšenou řadou ETZ (125, 
150, 251 a 301). 

První bankrot přišel v roce 1991, druhý 
o dva roky později. Práva na výrobu ETZ 
koupili Turci z Istanbulu (MZ Kanuni) a 

Němci v Zschopau obnovili podnik coby 
MuZ (od 1993 nabízeli motocykly jako MuZ 

Saxon v pěti uvedených třídách dále), od 
roku 1996 do nich investovala malajsijská 
Hong Leong Financial Group. Po třech le-
tech se MuZ změnila na MZ, ale v červnu 
2008 to investor po trvalých ztrátách vzdal a 
produkce se v Zschopau definitivně zastavi-
la. 

Pokus o superbike s motorem Yamaha 

nevyšel, stejně jako další snaha bývalých 
motocyklových závodníků Martina Wimmera 
a Ralfa Waldmanna. Ti mezi lety 2009 a 

2013 zkusili zachránit značku s novou firmou 
Motorenwerke Zschopau GmbH, která 
nabídla jízdní kola, motocykly i elektrické 
skútry. 

Továrna v Zschopau osiřela, část pro-
storů je pronajata pro jiné účely, ale uţ nic 
nevyrábí. V Německu je nadále registrováno 
přes osmdesát tisíc motocyklů značky MZ, 
která má mnoho příznivců. 

MZ 250 (300)   

CHLOUBU NDR UDUSILA PRIVATIZACE 
 

Východoněmecké motocykly MZ 
z města Zschopau nedaleko našich hranic 
měly velmi dobrou pověst. Na závodech 
i soutěţích poráţely světovou elitu 
a vyváţely se do mnoha zemí světa. U nás 
jsme je vídali jen zřídka, třeba kdyţ přijeli 
motocyklisté z ciziny, samozřejmě hlavně 
z tehdejší NDR. Stroje MZ se k  nám sice za 
minulého reţimu masově nedováţely, ale 
pro svůj sportovnější vzhled a rychlejší ino-
vace po nich touţil nejeden československý 
motocyklista... 

Historie značky MZ má hluboké kořeny. 
Po válce se totiţ v rámci nového vychodoně-
meckého národního holdingu IFA 

(Industrieverwaltung Fahrzeugbau) stala 

nástupcem výroby předválečných motocyklů 
DKW z Zschopau, které koncem třicátých let 
patřily k absolutní špičce v niţších třídách. 

IFA sdruţila všechny znárodněné podni-
ky pro výrobu motorových vozidel na území 
NDR, tedy především automobilky Auto Uni-
on (Audi, Horch, DKW a Wanderer) a BMW 

(z Eisenachu), ale i výrobce uţitkových vozi-
del, traktorů, motorů a motocyklů. Mnohé z 
nich nejprve dostaly značku IFA, která se 
později změnila na Wartburg, Trabant a mo-
tocyklovou MZ... 

NA SVĚTOVÉ ÚROVNI 
Jednoválce ve třídách 125, 150, 175 a 

250 cm3 procházely postupným vývojem, 
nová řada ES se představila v roce 1962 s 
originálním designem, jehoţ typickým prv-
kem byl pevný hlavní světlomet, navazující 
na palivovou nádrţ (obdoba naší UŘ). 

ES značilo „Einzylinder Schwingenfa-
hrwerk“, tedy jednoválcovou kývačku, proto-
ţe vpředu byla tlačná kyvná vidlice. Podle 
objemu motoru nesly stroje označení ES 
125, ES 150, ES 250 a další, do roku 1977 
jich bylo vyrobeno přes 450 tisíc, a to včetně 
inovovaných verzí (značeny ES 150/1, ES 
250/2 a podobně). Byl to jeden z nejúspěš-
nějších motocyklů z Zschopau. 

Další vývoj přinesl typy TS a ETS s te-
leskopickou přední vidlicí a odděleným svět-
lometem, který se opět natáčel do zatáčky 
spolu s řídítky. Ve druhé polovině sedmde-
sátých let se motory vyznačovaly horizontál-
ním ţebrováním hlavy válců, souběţným s 
chladicími ţebry válce. Typ ETZ 250 uvedl 
do série přední kotoučovou brzdu a dvanác-
tivoltovou elektrickou instalaci (1983).  

Závodníci si na továrních strojích MZ 
vedli dobře na silničních okruzích, ale i v 
terénu. Konstruktéři navíc průběţně uplatňo-
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Historie značky DKW začíná 
výrobou motokol s pomocným 
motorkem, do výroby opravdo-
vých motocyklů se firma pusti-
la v roce 1922. Samozřejmě s 
malými dvoudobými jednovál-
ci. V roce 1929 už byla největ-
ším výrobcem motocyklů na 
světě (šedesát tisíc ročně), než 
ji zbrzdila světová krize, ale v 
roce 1939 uvedla typ DKW RT 
125, jenž se stal základem po-
válečné výroby lehkých moto-
cyklů na celém světě. 
V Zschopau, původním závodě 
DKW/MZ, se produkce roz-
běhla v květnu 1950 s novým 
označením IFA RT 125 (od 
roku 1956 MZ RT 125) a přežila 
až do počátku šedesátých let! V 
rámci válečných reparací se 
stejný motocykl vyráběl v dal-
ších zemích, jeho konstruktér 
Hermann Weber zemřel v úno-
ru 1948 v Sovětském svazu, kde 
jako válečný zajatec pomáhal s 
výrobou v Moskevském moto-
cyklovém závodě. 
Málokdo ví, že se DKW RT 125 
stala nejen základem MZ RT 
125, ale i západoněmecké DKW 
RT 125 W (West), britské BSA 
Bantam 125 – 175, amerického 
Harley-Davidson 125 Hummer, 
ruského Minsku M1A (výroba 
převedena z Moskvy), japonské 
Yamahy YA-1, polské SHL 125 
atd.  

 

Už v roce 1972 převzala firma 
MZ výrobce sidecarů Stoye 
Fahrzeugbau z Lipska a začala 
vyrábět vlastní MZ Superelas-
tik, konstruované na míru 
svým motocyklům. 
 
I značka MZ má mnoho fandů 
a taky svoje tuningáře. Na ob-
rázku dole vidíte velice čistě 
udělaný motor MZ 500 (2x250). 
Dvoudobý dvouválec 500 zná-
me i z naší historie. Víte jaký? 
Nevím, jestli jediný, ale asi 
poslední český dvoudobý dvou-
válec 500 byl předválečný mo-
tocykl značky ČZ. 

Pár zajímavostí 
kolem DKW a MZ 

Jak vidíte, tak motocykly MZ 250(251) a samozřejmě i MZ 301 byly ve své době minimál-
ně výkonově srovnatelné s motocykly Jawa 350. Konstrukce Jawy však byla o hodně robust-
nější a umoţňovala připojení postranního vozíku, coţ u posledních typů MZ s podvěšeným 
motorem nebylo moţné. U MZ zase byla (u jawy tehdy nevídaná) 5°převodovka. Však také 
rozdíl v ceně byl jen 1000 Kč. 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MZ ETZ 250 MZ ETZ 251 MZ ETZ 301

Vyráběn v letech 1982 1988 - ? 1991 - ?

Hmotnost 149 kg 145 kg 145 kg

Odpruţení kol vpředu (zdvih) 185 mm 185 mm

Odpruţení kol vzadu (zdvih) 105 mm 105 mm

Úhel hlavy řízení 27 stupňů 27 stupňů
Výška sedla 835 mm 820 mm 820 mm

Rozvor 1380 mm 1322 mm 1322 mm

Typ rámu jednoduchý páteřový jednoduchý páteřový jednoduchý páteřový
Materiál rámu ocel ocel ocel

MOTOR, VÝKON
Druh motoru stojatý stojatý stojatý
Takt motoru dvoudobý dvoudobý dvoudobý
Chlazení vzduchem vzduchem vzduchem

Sekundární převod řetěz řetěz řetěz
Rozvod píst píst píst
Příprava směsi karburátor karburátor karburátor
Spuštění motoru noţní spouštěč noţní spouštěč noţní spouštěč
Počet rychl. stupňů (man.) 5 5 5

Vrtání 69 mm 69 mm 75,5 mm

Zdvih 65 mm 65 mm 65 mm

Kompresní poměr 10:1 10:1 10:1

Zdvihový objem 243 ccm 243 ccm 291 ccm

Počet válců 1 1 1

Točivý moment 27,4 Nm 27,4 Nm 30,6 Nm

Točivý moment 5400 ot/min 5400 ot/min 5200 ot/min

Výkon 15,4 kW 15,4 kW 17 kW

Výkon 21 koní 21 koní 23,1 koní
Výkon 5500 ot/min 5500 ot/min 5500 ot/min

Maximální rychlost 130 km/h 130 km/h 135 km/h

Zrychlení z 0 na 100 km/h 10,9 s 10,9 s 10,6 s

PNEU + BRZDY

Přední pneumatika 2,75 - 18 R 2,75 - 18 R 90/90 - 18 S

Zadní pneumatika 3,50 - 18 R 3,25 - 16 R 110/80 - 16 S

Přední brzdy bubnové kotoučové kotoučové
Zadní brzdy bubnové bubnové bubnové
Průměr bubn./kot. brzd - přední 160x30 mm 280 mm 280 mm

Průměr bubn. brzd - zadní 160x30 mm 160x30 mm 160x30 mm

DALŠÍ VLASTNOSTI
Akumulátor 12 V 12 V 12 V

Kapacita akumulátoru 5,5 Ah 5,5 Ah 5,5 Ah

Objem nádrţe 17 l 17 l

Spotřeba 5 l na 100km 4,7 l na 100km

10 



 

 

A pokud neznáte Jawu UŘ a 
nebo se o ní chce dozvědět 
něco víc, najdete v příloze 
původní článek z roku 1968. 

A na závěr celé této východo-
německé vsuvky v podobě je-
jich zajímavých motocyklů 
snad ještě důkaz, že motocykly 
DKW a MZ nemají jen 
„Fanoušky“, ale i „Fanynky“  

...i Fanynky (18+) 

NA OKRAJ 
dohnala MZetu aţ někde po 300 metrech, 
kdy MZ doplatila na menší maximální rych-
lost. Ostatně podobně dopadalo i obdobné 
"soupeření" mezi Wartburgy se Škodami. 

 Pruţný dvoudobý jednoválec, opatřený 
zřejmě největšími chladicími ţebry válce na 
světě, doplněný dobře odstupňovanou pě-
tistupňovou převodovkou, dával lehkému 
motocyklu dostatek síly pro slušně dynamic-
kou jízdu. Konstrukce rámu však motocykl 
poměrně výrazně limitovala. Páteřový rám, 
na který byl shora pruţně zavěšen motor, 
tvořil jeden profil obdélníkového průřezu, o 
jehoţ pevnosti v krutu se vedla nejedna dis-
kuse. Pruţné zavěšení motoru téměř zcela 
eliminovalo přenos vibrací motoru do ovlá-
dacích prvků motocyklu. Při volnoběhu se 
mohutný motor třepal v silentblocích oprav-
du znatelně.  

 JAKÁ BYLA MZ 251 ETZ?  
Na počátku 90. let se mnoho motocy-

klistů dělilo na přívrţence Jawy 350 a nebo 
MZ 250 s tím, ţe MZeťáci byli pochopitelně v 
menšině. Tak jako tehdy, tak i dnes platí, ţe 
pro posouzení je třeba oba motocykly projet. 
Kdo jednou projel MZ 250, ten jen těţko 
mohl vzhlíţet k Jawě. MZ byla v podstatě ve 
všech parametrech lepší. Pokud tedy nepo-
čítáme absenci moţnosti připojit sidecaru, 
mechanickou odolnost a moţnost snadného 
ovládání v holinkách či sandálích. Kompakt-
ně a přitom velice lehce vypadající motocykl 
byl po designové stránce povedený, i kdyţ 
při detailním pohledu vyplynulo na povrch 
mnoho detailů prozrazujících snahu ušetřit 
za kaţdou cenu. 

 Oblíbenou zábavou bylo soupeření MZ 
s Jawami ve sprintu na křiţovatkách. Jawa 
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Určitě znáte předpisy, a tak 
víte, že vlečení motocyklu nebo 
skútru, pokud nejsou vybaveny 
sajdkárem, je zakázáno. Ale 
nepojízdný motocykl nebo 
skútr je třeba převézt, a taky se 
najdou tací, kteří jedou na do-
volenou s rodinou automobi-
lem a chtěli by si s sebou vzít 
motocykl. Je to  řešitelné pří-
věsným vozíkem, ale dnes už 
se nabízí jedno jednodušší, 
lehčí a elegantní řešení, které 
je samozřejmě schváleno pro 
provoz. Jedná se o vlečení mo-
tocyklu, který je připevněn za 
přední kolo na závěsném zaří-
zení tažného vozidla. 
Moc se mi to líbí, ale jetu jedno 
ale. Pření vidlice a krk řízení 
jsou konstruovány na tlak, 
nepoškodí je toto zcela odlišné 
namáhání??? 

Vlečení motocyklu 

PLÁN  AKCÍ  ČSSČ  
to škoda, ubytovací kapacita byla zajištěná 
větší. Stejná situace s počtem zájemců je o 
sraz na Peruci (severní Čechy), ale tady 
se jedná zatím o předběţný zájem, ještě to 
upřesníme. Doufám, ţe nás bude víc. 

Vyvrcholením jarních srazů bude Mezi-
národní sraz Skútrklubu ve Spišské Nové 
Vsi. Tady to zatím vypadá na snad rekordní 
účast z našeho klubu, ale bude probíhat 
přihlašování přes stránky Skútrklubu. Naše 
Česká sekce plánuje a zajišťuje jen ubyto-
vání na cestě tam a zpátky. 

Je jaro, a tedy pozvolný začátek hlavní 
motorkářské sezóny a nás čekají tři moto– a 
skútrsrazy a předtím ještě tradiční Sraz 
veteránů v Chomutově. Tak si v tom udě-
láme trochu pořádek, aby bylo jasné, jaká je 
plánovaná účast.  

Začneme Chomutovem, udělali jsme 
společné přihlášení zájemců z řad členů 
našeho klubu a je nás přihlášených 8. 

Další akce je sraz v Západních Če-
chách. Zde je přihlášeno 15 účastníků. Je 
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Před časem jsem se v Občasníku zmínil, 
ţe bych tu rád představil některá zajímavá 
vozidla ze států a z dob RVHP (pro mladší 
čtenáře uvádím, ţe RVHP je zkratka Rady 
vzájemné hospodářské pomoci, tedy něco 
jako EU – jen s tím rozdílem, ţe to nebylo 
pod velením Německa a Francie, ale SSSR, 
jinak nedemokracie v těchto dvou organiza-
cích je podobná :-(). 

Ovšem nehledě na to, vznikaly i v těchto 
dobách a v těchto zemích různé prototypy a 
projekty, které byly realizovány v minimálních 
počtech nebo třeba jen pro tuzemské trhy a 
nebo skončily v propadlišti dějin tak, jak je to 
v motocyklovém i automobilovém průmyslu 
běţné. A jak jsem tak tyto stroje prohlíţel, 
napadlo mě, udělat tady takové okénko do 
historie těchto strojů. 

Některé automobily byly na našich silni-
cích naprosto běţné (Volha, Moskvič, VAZ-
Lada, Polski Fiat, Wartburg, Trabant, Bar-

A co tady máme? Základní limuzína M21, do-
konce i na prospektu (věc u nás nevídaná :-), 
drážní drezínu, návrh karosérie se splývavou 
zádí, prodloužená verze, combi a výrobní linka. 

Určitě si říkáte, že to není žád-
ný problém, motocykl má no-
sič, může mít přívěsný nebo 
postranní vozík, existují tříko-
lové rikši s dvěma koly vzadu 
nebo vpředu, které uvezou 
třeba 500 kg nákladu.  
Ale slyšeli jste o jednostopém 
nákladním motocyklu???  A 
tím nemyslím rozvoz pizzy a 
motocykl s obrovskou škatulí 
přidělanou na nosiči. Myslím 
speciál. 
Bohužel, zatím jsem k tomuto 
skvostu nenašel žádná technic-
ká data, třeba se nějaká časem 
objeví. 

Přeprava nákladu na 
motocyklu nebo skútru 

NA OKRAJ 

JE J Í VEL IČENSTVO CAREVNA  
kas),  některé se k nám nedováţely nebo tu 
byly jen ve velmi malém zastoupení (ZIL, 
Čajka, Záporoţec, Syrena). A tak se podívat 
na zajímavé karosářské varianty u nás ne-
známé nemůţe myslím vůbec vadit ….a 
třeba se budete i divit. Přidám k tomu i naši 
značku Tatra (v příštím čísle), o kdyţ tady 
asi budete mnohé stroje znát. 

Ovšem do hry vstupuje ještě fenomén 
jménem internet se svými fotošopy a podob-
nými hračkami, a tak se můţe stát, ţe ty 
obrázky budou jen výmyslem a výtvorem 
nějakého šikovného fanouška značky, který 
si hrál ….jako ta Škoda 120 L Combi, kterou 
jsem vám tady uţ představil.  

Přemýšlel jsem, čím začít. V tomto Ob-
časníku jsem se hodně věnoval naší české 
značce Jawa (a v minulém taky), takţe jsem 
si řekl, ţe začnu u šlechtičny—carevny, tedy 
Volha M21, pak její mladší sestra M24 a 
moţná i její vnučky, kdy uţ značka končila 
svůj slavný ţivot ve smrtelných křečích. 

STŘÍPKY  Z  HISTORIE  RVHP  
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Největší světové motocyklové 
firmy se předhánějí ve vymýšle-
ní stále rychlejších a lehčích 
motocyklů, hranice  rychlosti 
300 km v hod. už byla dávno 
sériovými motocykly pokořena. 
Zvyšují se objemy i výkony 
motorů, používají lehčí materi-
ály, k motorům se  přidává 
turbo. Dalším logickým kro-
kem byla montáž proudových 
motorů (viz první snímek), ale  
rychlosti pak naráží na schop-
nosti pneumatik a kvalitu sil-
nic. Proto se firmy rozhodly 
pro konstrukci motocyklů bez 
kol :-):-):-). 

Honba za rychlostí 
u motocyklů 
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Tak nám ta holka zabra-
la víc místa, neţ jsem čekal. 
No, to víte, carevna—
šlechtična, to jsou takové 
rozcapené ţenské, nelze jim 
odporovat. Ale myslím, ţe 
jste  se (hlavně vy pamětníci) 
rádi podívali na dobře známý  
automobil minulé éry. 

Uţ vás nebudu dále 
volhami zatěţovat, myslím, 
ţe ty její dcery a vnučky si 
necháme do příštího čísla 
Čezetářského občasníku. 

Tak toto jsem předjel na Jawě, 
napsal mi jednou kamarád 
Jarda Zlámal a poslal k tomu 
následující fotky. 
Stalo se u benzinky u moto-
restu Kocourovec u Olo-
mouce 13. 10. 2019 v odpo-
ledních hodinách. 

Na benzince 

NA OKRAJ 
A pokračujeme v prohlížení verzí „carevny“ tedy Volhy M21. Od užitkových verzí v provedení sanit-
ní vůz, 4x4 pro nejtěžší službu na sovětském venkově, dodávka, pick-up s plachtou i bez plachty 
jsme se dostali až k zajímavému mikrobusu, který ovšem byl asi také jen prototyp. 
Pak už přišlo pro vás asi největší překvapení (aspoň pro mě to bylo), a to  čtyřdveřový kabriolet.  
Volhy samozřejmě neunikly ani zájmu tuningářů, a tak tuto stránku věnujeme právě jim. Obytnou 
Volhu jste už mohli před léty v Občasníku vidět, ta byla vyrobena domácím kutilem u  nás v Česko-
slovensku. Ostatní úpravy pocházejí myslím jen z Ruska. 
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NA OKRAJ 

Již o zhruba 10 let dříve než  
vznikl sajdkár Druzeta ke skút-
ru Čezeta, už byly skútry Vespa 
vybavovány sajdkáry, a to nejen 
osobními, ale i nákladními. 
Jeden takový zajímavý z roku 
1953 si můžete prohlédnout. 
Aktuální cena 20 000 €, a pak se 
divme cenám druzet :-):-):-) 

VESPA s nákladním 
sajdkárem 

ZAJÍMAVOSTI  

Dobrý večer, toto na mě teď vykouklo v divokém světě sociálních sítí... 
https://www.facebook.com/groups/43595397465/permalink/10156774845312466/ 

Akce MP20 je v současné době ve výstavbě na helsinském výstavišti a kongresovém centru a 
zdá se, že bude toho dost vidět i letos. 

Snad nejsympatičtějším otřesem, se kterým jsme se dnes setkali, byl tento starý českosloven-
ský skútr Cezeta elektrifikovaný moderní technologií baterií. (nekorigovaný překlad) 

Ahoj Marceli, další výjimečný, český veterán je oživen, jmenuje se Matěj a jede jako  
“Pirát krajnic”…....zdraví Pavel  G. 

      Někteří kolegové mají pocit, že výkon motoru Čezety není dostatečný a provádějí různé 
úpravy s cílem výkon zvýšit, popř. montují motory s větším objemem válce apod.. Samozřejmě 
existuje další řešení. Znáte určitě výraz víceválcový motocykl (na další stránce můžete vidět 
dokonce dva motocykly osmiválcové), ale znáte výraz „vícemotorový  motocykl“???  Tohle 
bych viděl u skútru jako dobrý nápad, protože motory by byly skryté pod karosérií a nikdo by se 
toho ani nevšiml (kromě jiné délky skútru).  
      Jak vypadá takový motocykl vidíte na přilo-
žených fotografiích. Kdyby někdo na podobném 
principu postavil vícemotorovou čezetu, napište 
nám do redakce a my se k vám určitě vypravíme 
si váš stroj nafotit a rozdělit o toto zajímaví řeše-
ní s našimi čtenáři….. A typnete si značku, je to 
jednoduché??? :-):-):-) 
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Před letní sezónou se 
vám bude určitě hodit  
„aktuální“ přehled cen 
piva podle cenových 
skupin. Těm mladším 
čtenářům snad jen na-
povím, že b.o. je bez 
obsluhy a s.o. je s ob-
sluhou :-). 
Samozřejmě, nejen 
pivem živ je člověk, a 
tak se podívejte, jaké 
léčebné účinky mají 
ostatní nápoje, abyste 
je vzhledem ke své 
diagnóze mohli vhodně 
kombinovat. 
Každopádně si pak 
vezměte při jízdě raději 
bezpečnostní kšandy 
jako ta hezká slečna na 
obrázku. 

Když už jste si prohlédli Vespu 
s tím zajímavým sajdkárem, 
tak doufám ani nepohrdnete  
několika obrázky, kde partner-
ku Vespám dělají krásné ženy. 

VESPA a dámy 
...a nejen sajdkáry 

NA OKRAJ 

Věříte, že i osmiválec z Tatry 603 se vejde do motocyklu? Vpravo je AWO 425 z NDR. 

17 



 

 

 Pod tímto nadpisem jsem v minulém 
Občasníku vzpomenul památku zesnulého asi 
největšího Čecha této naší epochy, Karla Got-
ta. Po internetu kolují různé informace, třeba 
asi 17 let starý rozhovor, který byl minimálně 
nadčasový a kde ani redaktorka nevěděla, 
jestli si Karel Gott dělá legraci nebo to myslí 
váţně, ale bohuţel, jak se ukázalo, měl ve 
všem pravdu, protoţe díky svým moţnostem 
cestovat znal opravdu celý svět a na očích 
neměl klapky. 
https://ac24.cz/-/zpravy-z-domova/822-karel-

gott-se-uz-pred-11-lety-bal-totalitni-svetovlady?redirect=%2F  
 

Nedávno jsem však dostal mail, který mě natolik oslovil, ţe jsem se rozhodl na Karla Got-
ta ještě jednou zavzpomínat. Myslím, ţe po přečtení jeho poselství pochopíte, o jak citlivého 
člověka se jednalo. 

Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udrţují při ţivotě a slyším jejich me-
chanické bzučení. 

 Cítím jak se blíţí dech boha smrti. Teď uţ vím, ţe kdyţ nakumulujeme dostatečné bohat-
ství, aby nám vydrţelo po zbytek ţivota, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohat-
stvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důleţitějšího: moţná vztahy, nebo umění, 
snad sen z mládí… 

  

Jaká postel je nejdraţší na světě? Ta nemocniční. 
Můţete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho kdo pro vás bude vydělávat 

peníze, ale nikdy nemůţete najmout někoho, kdo by za vás nesl vaši nemoc.  
Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která nemůţe být nikdy nalezena 

v případě ztráty: A tou je ţivot.  
Kdyţ jede člověk na operační sál, uvědomí se, ţe existuje jedna kniha, kterou má ještě 

dočíst: Kniha zdravého ţivota. 
Bez ohledu na stadium ţivota v němţ se nacházíte, bude kaţdý z nás jednou čelit dnu, 

kdy se opona zatáhne. 
Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku ke svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům. 

Mějte sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní.  
Nemarněte svůj drahocenný čas, kdy jste ještě zdraví… 

Nemusíte se bát, že vás tu budu školit o 
technologických postupech chromování. Jen 
si trochu postesknu. Dříve byly chromovny v 
každé malé firmě, která vyráběla kočárky 
nebo dětská  kola, v okresním průmyslovém 
podniku, v podniku služeb apod. Kdo tam 
pracoval nebo tam měl známé, tak se chro-
movalo ostošest. Nebylo to všechno asi 
legální, ale na druhou stranu mohly vznik-
nout takové krásné pochromované kejvačky 
a panelky, které vidíte na obrázku. 

A dneska???  

KAREL  GOTT  

*14.7 .1939 PLZEŇ  - † 1.10 2019 PRAHA  

NA OKRAJ 
 

POSELSTV Í KARLA GOTTA   

Karel Gott, 
 jeho rodina a úspěchy 

CHROMUJI , CHROMUJEŠ, CHROMUJE …  

Při vyslovení slova „chromování“ se vám 
dělá mdlo, když si vzpomenete na to, kolik to 
bude stát, jak budete uhánět chromíře o 
termíny a ještě se pak budete bát, jestli se 
vám chrom nebude po roce loupat :-(. A tak 
znovu tady musím tuto situaci porovnat se 
seriálem „Americký chopper“, kde posílají 
spousty dílů do chromu jako my tady u nás 
třeba do komaxitu a za pár dní je mají zpátky 
hotové. Takže to jde, když se chce, a není 
třeba se vymlouvat na ekologii a životní pro-
středí.  
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Masakr, o kterém se nesmí mluvit: 
701 mrtvých Pražanů. Americká leta-
dla zuřivě pustoší Prahu. 14. únor 
1945 – den, kdy zemřela dcera Josefa 
Lady. Lži s navigací a hodinkami. By-
la to pomsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva (16), dcera malíře Josefa Lady šla ve 
středu 14. února 1945 krátce po poledni na 
hodinu klavíru, když se ozval hřmot bombar-
dérů. Eva se rozeběhla domů, aby varovala 
rodiče. Bydleli nedaleko Výtoně (v dnešní 
Ladově ulici). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní politika (23. února 1945):   
„Vražedný cynismus nepřítele vybil se 
výhradně na bezbranném civilním obyva-
telstvu, kulturních památkách, nemocni-
cích a městských obytných čtvrtích.“ 

Zdroj: https://www.arfa.cz/  

 

V minulém čísle Občasníku jste 
se dočetli a velice pěkné oslavě výro-
čí 100 let od založení firmy ČZ, které 
jsme se zúčastnili jako klub ve velice 
hojném počtu.  

Před pár dny se nám ale do reak-
ce dostaly obrázky z úplně jiné osla-
vy 100-letého výročí, i když s velkým 
zpožděním …..to je ale asi způsobe-
nou tou vzdáleností.  

Určitě vás zajímá, o co se jedna-
lo. Asi vás překvapím, ale jednalo se 
o 100-leté výročí VŘSR (Pro ty mlad-
ší čtenáře,  kteří už tyto oslavy neza-
žili, uvádím, že se jedná o Velkou 
říjnovou socialistickou revoluci v Rus-

ku v roce 1917, kterou, jak všichni 
dobře víme, zahájil soudruh Lenin 
místo v říjnu až v listopadu, čímž 
dokonale zmátl buržoazii. Jak je zná-
mo, VŘSR začala výstřelem z parní-
ku Potěmkin na Zimní palác, a právě 
na jeho počest stavěli soudruzi v 
Sovětském svazu tzv. Potěmkinovy 
vesnice :-):-):-)) 

Ale vraťme se k vlastním oslavám 
tohoto výročí. Nevím sice, kdo tuto 
oslavu uspořádal, jestli to bylo myšle-
no vážně a nebo jako recese, každo-
pádně oslavovat cokoliv a kohokoliv 
tímto způsobem, je nejen nevkusné, 
ale přímo morbidní :-(. 

100 LETÉ VÝROČÍ….ALE TROCHU J INAK  NA OKRAJ 

...a ještě jedno výročí, tentokrát 
naše domácí a smutné,  75 let od 

zbytečného náletu na Prahu 

Z IMA JAKO V RUSKÉM F ILMU 

Té pravé zimy jsme si letos moc neužili a už asi neužijeme. Tento článek 
píšu na konci února a kde nic tu nic, za okny sluníčko, teplo a sucho. Ale 
abyste si aspoň trošku užili té zimní nálady, tak pár obrázků, jak to vypadá, 
když se „motocykluje a motorkaří “ v zimě (a ani to nemusí být v Rusku :-)) 
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PO  UZÁVĚRCE  

REKONSTRUKCE DOMU KU LTURY VE STRAKONICÍCH  

NA OKRAJ 

Zima už doufejme  
opravdu skončila 

 

Na předcházející straně jsme se aspoň obrázek vrátili do zimy. No a následně jsem dostal 
další zajímavý mail od čtenáře Pavla: 

...v příloze další zajímavost. Na FB Petra Buriana 
(MotoKenny) jsem našel a s jeho souhlasem zasílám tyto foto-
grafie sněžného skútru. Přeji hezký večer  PV  

K mailu byly přiloženy dva následující obrázky, které nám posouvají náš oblíbený skútr 
Čezeta do oblasti pásových vozidel a jednoznačně dokazují, jak vznikl název „sněžný skútr“!!! 

O tom, ţe spolupracuji s architektem a designerem, kteří připravují návrhy pro rekonstruk-
ci Domu kultury ve Strakonicích, jste se uţ mohli v Občasníku dočíst. A jak šel čas, tak se 
stalo, ţe uţ byla zkolaudována restaurace, a já vám tady předkládám několik fotografií ještě 
před slavnostním otevřením a doufám, ţe tam někdy zajdeme „na pivo― 

Tak snad někdy u oroseného půllitru Dudáka, Otavského zlatého, Klostermanna nebo 
Krále Šumavy …. vloni na oslavách 100 let ČZ jsme to myslím ochutnali a uţ je to pitné :-) 
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Cílem našeho společné-
ho snaţení bylo propojit dva 
příběhy, a to příběh Domu 
kultury a skútru Čezeta. Hle-
dali jsme společné roky nebo 
aspoň přibliţně, kdy se ode-
hrály nějaké závaţné histo-
rické momenty v příbězích 
obou hlavních aktérů. 

Tak se nám to snad i 
podařilo a díky této rekon-
strukci DK a díky obnovené 
výrobě skútrů Čezeta i kdyţ 
v elektrické podobě, pokra-
čují oba příběhy dál i po 70 
letech, co je myslím velice 
krásné a je jen dobře, ţe 
někoho napadlo tyto dva 
příběhy Strakonic spojit. 

Původní návrh názvu 
restaurace byl „501―, ale já 
myslím, ţe ta „Čezeta― je 
přece jen lepší a ţe v takové 
restauraci bude lépe chutnat. 
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NA OKRAJ 

Aspoň v této rubrice „Na 
okraj“ jsem se musel vrátit 
trochu k politice, protože na 
pražském nebi vyšla nová 
politická superhvězda jménem 
Pavel Novotný, starosta z 

Prahy Řeporyjí. Během krátké 
doby se stal tak slavným, že 
už za jeho života bude posta-
ven jeho pomník. Myslím, že 
si ho navrhnul sám!!!  :-) 

Jak se zdá, tak pan Neil Smith rozpro-
dává skútry Čezeta ze svojí sbírky. 
Prototyp Čezety s elektrickým poho-
nem a PAvem kupce našel, skútr zná-
mý z filmu Hellboy zatím ještě ne. 

O nepřiměřeném růstu cen veterá-
nů jsem uţ v Občasníku psal něko-
likrát, ale teď si myslím, ţe se svět 
dočista zbláznil. Podívejte na ceny! 

 

Politické okénko 

JAWA 350 VE SLUŽBÁCH VÝSADKÁŘŮ 

Výsadkový rám pro motocykl JAWA 350 – typ 360 „Kývačka“  
Pro potřeby výsadkového vojska byl počátkem 60. let vyvinut speciální nosný rám určený 

pro shoz motocyklu JAWA 350. Dva padáky PD47-U zajišťovaly bezpečné přistání stroje. 
Letouny IL-14 mohly nést na vnitřních závěsech dva takto upravené motocykly.  

K motocyklu byl vyráběn i přívěsný vozík pro převáţení sovětského výsadkového náklad-
ního zásobníku PDMM určeného pro ukládání a shazování různých druhů výzbroje, munice 
a dalších nákladů. 
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Tak toto jsou mezinárodně uţívané a asi i uznávané signály, které si dávají motorkáři 
rukou za jízdy. Určitě některé z nich běţně uţíváme, ale …..nejčastěji se jako motorkáři 
zdravíme, a to buď levou rukou nebo pravou nohou. A kdyţ se podíváte na tyto signály, tak 
zjistíte, ţe tato naše gesta na pozdrav znamenají v mezinárodní motorkářské mluvě upozor-
nění na nebezpečí. 

Určitě jste se setkali s tím, ţe ty naše pozdravy v zahraničí nefungují a ţe třeba Němci 
na naše pozdravy neodpovídají. Moţná, ţe tohle je důvod. My je totiţ naším pozdravem 
upozorňujeme na nějaké nebezpečí. Asi je to pro ně matoucí, protoţe tyto signály jsou ur-
čené pro kolegu jedoucího za mnou a ne pro protijezdce. To bychom ho asi spíš upozorňo-
vali na nebezpečí tím, ţe budeme signalizovat signál „Zpomal!― 

Někdy mě to zlobí, kdyţ motorkáři neodpovídají na pozdrav. Myslím, ţe někteří nepova-
ţují skútristy za motorkáře, a to ani na novém skútru, který je s motocykly výkonově srovna-
telný. Vţdycky mě učili, ţe  

pozdravit je slušnost, na pozdrav odpovědět je povinnost.  

Asi jim tyto základy etiky nikdy nikdo v mládí do hlavy nevštěpoval, ţe se chovají jako bura-
ni, ale na druhou stranu bychom tyto neslušňáky neměli házet do jednoho pytle s cizinci, 
kteří zřejmě našemu pozdravu nerozumí. 

 

...a jaro se doufejme 
ukáže v tom nejlepším 

smyslu slova 

NA OKRAJ 

..ale pozor na koronavirus!!! 

Používejte ochranné roušky!!! 

...a až zase začne všude růst 
ten strašný plevel, pomáhejte 
ho manželkám, družkám a  
přítelkyním vytrhávat!!! 

...a v první posečené trávě si 
pak za odměnu můžete s nimi 
trochu zaskotačit, určitě bu-
dou mít z vašeho romantické-
ho nápadu radost :-):-):-) 
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Důležitá je optimální péče i vhodný styl jízdy 
 

Uţ před začátkem sezóny mají motoservisy plné ruce práce. 
Mezi nejčastěji odhalené nedostatky patří špatný stav pneuma-
tik, které je třeba neodkladně vyměnit za nové. Majitelé motorek 
pak bývají v rozpacích – vţdyť nové gumy kupovali teprve před 
nedávnem! Ţivotnost pneumatik ovlivňuje řada faktorů spojených 
zejména se stylem jízdy, údrţbou a způsobem skladování. Se-
psali jsme pro vás základní pravidla, při jejichţ dodrţení prodlou-
ţíte ţivotnost motopneu i několikanásobně. 
 

Životnost motopneumatik závisí především na častosti pro-
vozu,  ale správnou péčí ji můžete prodloužit i o několik let. 

 

Životnost motopneu – maximálně 10 let od výroby 
Materiály, z kterých se pneumatiky vyrábí, mohou po le-
tech ztratit své přirozené vlastnosti. Bohuţel, ţádná motopneu 
není nesmrtelná, a to ani v případě, kdy se do provozu delší 
dobu nedostala. 

Pneumatiky jsou pouţitelné maximálně 10 let od data výroby, 
současně by neměly být uskladněné a nevyuţívané déle neţ 4 
roky. Po této době se nesmí pouţívat ani v případě, kdy je 
hloubka dezénu dostatečná. Datum výroby udávají poslední čtyři 
čísla DOT kódu – první dvě označují týden, zbylá pak rok. Napří-

klad pneu s označením DOT 2418 bylo vyrobeno ve 24. týdnu roku 2018. 
 

Hloubku dezénu pravidelně kontrolujte 
Kontrola hloubky dezénu motopneu by měla být pro kaţdého mo-

torkáře rutinní záleţitostí. Doporučujeme stav pneu kontrolovat několi-
krát během sezóny a hloubku čas od času přeměřit hloubkoměrem. 
Podle zákona musí mít všechny pneu na motocyklech hloubku mini-
málně 1,6 mm. Na ojetých pneumatikách nikam nejezděte, kromě po-
kuty riskujete i pád způsobený špatnou přilnavostí k vozovce. 
 

Agresivní styl jízdy snižuje životnost pneu 
Ţivotnost motopneu do velké míry ovlivňuje styl jízdy. Pokud prefe-

rujete agresivnější styl a nedáte dopustit na prudké brzdění nebo nad-
měrnou akceleraci, pneumatiky budete měnit velmi často. Chtěli byste 
na okolí udělat dojem a vyzkoušet „burn out― neboli pálení pneumatik? 
Pak je budete měnit hned poté, co se za vámi rozplyne štiplavý dým. 

 

Dodržujte zásady správného skladování 
Ţivotnost pneumatik ovlivňuje do velké míry i způsob jejich skladování. Motopneu naku-

pujte jen u osvědčených prodejců, kteří si na skladování dávají záleţet. Pořiďte si kvalitní 
motopneu u prodejců pneu, kteří se prodejem zabývají mnoho let a vytvoření adekvátních 
skladovacích podmínek je pro ně prioritou. 

Koupíte-li si nová motopneu do zásoby, uloţte je na suché a temné místo bez přístupu 
slunečních paprsků. Snaţte se zajistit konstantní teplotu kolem 15 °C a nikdy je neumísťujte 
poblíţ chemických prostředků. Pneumatiky s ráfky skladujte na 
sobě, ty bez ráfku nastojato a čas od času je pootočte. 
 

Kontrolujte tlak pneumatik a pravidelně je čistěte 
Aby vám motopneumatiky vydrţely co nejdelší dobu, musí 

být správně nahuštěné. V opačném případě můţe být ţivotnost 
pneu i poloviční. Se správným tlakem v pneumatikách dosáh-
nete nejlepších jízdních vlastností a zvýšíte bezpečnost během 
jízdy. 

Pneumatiky čistěte od nánosu bláta a jiných nečis-
tot pomocí vysokotlakého čističe. Pokud při kontrole narazíte 
na kamínky zaseknuté v dráţkách, opatrně je odstraňte – při jízdě by mohly poškodit plášť. 
Nezapomeňte, ţe ţivotnost sniţují i vysoké, nebo naopak velmi nízké teploty. Jestli chcete, 
aby vám pneumatiky vydrţely co nejdéle, vyjíţďky v extrémních vedrech nebo mrazech si 
odpusťte. Jízda v zimě je pro mnohé velkým záţitkem, je však holým faktem, ţe při ní trpí 
stroje, pneu i jezdci. 

Ţivotnost pneumatik ovlivňuje samozřejmě i jejich konstrukce a materiály, ze kterých jsou 
zhotovené. Aţ budete vybírat nové motopneu, pročtěte si nezávislé testy pneumatik, v nichţ 
najdete srovnání konkrétních modelů. 

Pneumatiky jsou základem bezpečné jízdy. Pokud vzorek uţ není z nejhlubších, neriskuj-
te a pořiďte si nové pneu, které vám s trochou péče vydrţí řadu let. 

JAK PRODLOUŽIT ŽIVOTNOST MOTOPNEU?  NA OKRAJ 

...a co takhle pár jarních  
obrázků skútrů Vespa 
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NA OKRAJ 

 

U jednoho typu nezůstane (7.3.2020) 
Ve druhé polovině letošního roku se do 
České a Slovenské republiky dovezou 
první stovky motocykly Jawa 300, který 
se vyrábí v Indii. 
Kliknutím zvětšíte 

Má tvary, které velmi věrně odkazují na 
historickou "Kývačku" z padesátých let 
minulého století, lakován je typickou víno-
vou červenou barvou a skvělý dojem dotvá-
řejí zlaté linky na blatnících i na typické 
kapkovité nádrţi. Tak vypadá Jawa 
300 CL, která je aktuálně hlavní hvězdou 
na stánku nejslavnější tuzemské motocy-
klové značky Jawa v areálu brněnského 
výstaviště. Tam aţ do konce víkendu probí-
há tradiční Motosalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Motocykl má již homologaci pro 
prodej v zemích Evropské unie, ale za-
tím ho budeme prodávat pouze v České 
a  Slovenské republ ice ,"  uvedl 

v rozhovoru pro Deník a Automix.cz ob-
chodní manaţer firmy Jiří Kraft. 

Letos by se ho mělo dovézt několik 
stovek, příští rok se počítá s většími obje-
my. "Předpokládáme, ţe časem budeme 
nabízet i jiné barevné kombinace a také 
verzi 42," uvedl Kraft. Tento motocykl je 

technicky totoţný, avšak má jinak řešený 
přístrojový ukazatel. Zatímco na vystave-

INDICKÉ JAWY SE ZAČNOU DOVÁŽET VE DRUHÉM  POLOLETÍ 
ném motocyklu byl v souladu s tradicí za-
budován do krytu světlometu, verze 42 má 
samostatně stojící "budík". 

 

 Pérák přijede také 

Připravuje se rovněţ dovoz třetího in-
dického modelu Jawy, kterým je  "Pérák". 
Zatímco "Kývačku" pohání čtyřdobý kapali-
nou chlazený jednoválec se zdvihovým 
objemem necelých 300 cm3 a výkonem 
23 koní, tento stroj dostane objem zvětše-
ný na 334 cm3 a rovněţ o pár "koníků" 
více. Jsou to sice menší výkony, neţ jaký-
mi disponují verze určené pro indický trh, 
jedná se však o důsledek technických 
úprav, které byly nutné v zájmu plnění 
emisních norem. 

Jawa bude nové typy nabízet ve své 
klasické obchodní síti, která v České re-
publice obsahuje čtyři desítky dealerů. Ti 
v současné době nabízejí tři různé 
designové verze motorky 350 OHC. 

 

"Stále se snaţíme vyvinout nový typ, 
ale naráţíme na stále se zpřísňující evrop-
ské emisní normy," povzdechl si Jiří Kraft. 
Myšlenkou elektrických verzí se prý v Jawě 
také zaobírají, ale zatím nebyly v tomto 
směru podniknuty ţádné konkrétní kroky. 
Proto v Týnci nad Sázavou, kde výrobní 
závod prošel nedávno zásadní moderniza-
cí, montují stále dvoutaktní motocykly, kte-
ré jsou ovšem určeny pro méně náročné 
trhy. 

Vloni, podle údajů Sdruţení automobi-
lového průmyslu, vyrobila Jawa v České 
republice 980 motocyklů, coţ je přibliţně 
o třetinu méně neţ v roce 2018. 

Autor: Radek Pecák 

ZNOVUZROZENÍ ZNAČKY BÖHMERLAND BUDE POKR AČOVAT 
První série je téměř vyprodána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Již sedm z celkem desetikusové série motocyklu Böhmer-
land 21 má své zákazníky. Momentálně se začíná pracovat 
na novém projektu 

Jiţ během letošního jara si první zákazníci začnou přebírat 
hotové motocykly Böhmerland 21. V rozhovoru pro Deník a 
Automix.cz to uvedl duchovní otec projektu Petr Knobloch. 

"Výsledné kusy nebudou zcela stejné jako tento vystavený 
exemplář. Například si zákazníci můţou zvolit barevné prove-
dení. Vţdy ale tak, aby to bylo v souladu s historií značky Če-
chie-Böhmerland," dodal Knobloch. Motorku pohání spalovací 

agregát s objemem 600 cm3 a přeplňováním pomocí kompre-
soru. Výkon je kolem 60 koní. Z naplánovaných deseti exem-
plářů je jiţ sedm zarezervováno. K dispozici jsou tak poslední 
tři kusy tohoto unikátu. Cena činí zhruba půldruhého miliónu 
bez DPH. 

I kdyţ na stánku v Brně stál také prototyp elektrické verze 
motocyklu Böhmerland 21, v tomto případě zřejmě produkční 
verze nevznikne. "I kdyţ to nemůţu tvrdit stoprocentně, vţdy 
záleţí na zájmu zákazníků," dodal. 

Nový typ pohonu má být revoluční 
Momentálně však jiţ přemýšlí o zcela novém typu motocy-

klu, který by měl dostat velmi speciální typ pohonu. "Energie 
nebude pocházet z baterií, ale více zatím prozradit nemůţu. 
Kaţdopádně bude jeho provoz bez emisí a jedná se o velmi 

revoluční technologii" uvedl. 
Jeho design je jiţ v hrubých rysech hotov. Také v tomto 

případě je autorem trvarů stroje designér Jan Hrbek. Zatím 
však existuje pouze ve formě počítačové vizualizace. "Pro 
tento projekt hledáme investory. Rádi bychom ho totiţ vyráběli 
uţ v podstatně větších sériích. Alespoň v řádu stovek kusů," 
dodal Knobloch. 

Nevíte jak nalakovat váš 
skútr Čezeta???  :-) 
Nebojte se trochu  

odvázat a experimentovat. 
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https://automix.denik.cz/galerie/stanek-znacky-jawa-na-vystave-motosalon-brno-2020.html?photo=1&back=699220227-8483-115
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https://automix.denik.cz/autor/radek-pecak-3487.html


 

 

ZÁVĚR  
 

NA OKRAJ 

...a ještě  několik rad  a 
nápadů pro letní sezónu 

Jarní číslo nebývá (stejně jako to zimní) 
příliš bohaté na akce našeho klubu (ani jiné 
akce), protoţe zimní měsíce jsou pro nás 
motorkáře měsíce veskrze nepříznivé. Le-
tos jsme uţ navíc přišli díky koronaviru o 
setkání v muzeuu na Křivoklátu, a dnes 
nám ani nikdo neřekne, jak se situace bude 
vyvíjet a o kolik akcí třeba ještě přijdeme. 
Ale jak jsem uţ napsal, zdraví je přednější, 
a tak buďme trpěliví, snaţme ze všech sil 
bránit se nákaze a doufejme, ţe vše se v 
dobré obrátí a ţe ještě letos stihneme 
spoustu hezkých akcí a příjemných chvil. 

Co vás čeká v příloze Občasníku jste si 
uţ mohli přečíst v úvodu, a tak doufám, ţe 
vám teď nějaké to počtení při karanténě 
přijde vhod.  

Další Občasník by měl vyjít na začátku 
léta, tedy těsně po mezinárodním skútrsra-
zu na Slovensku. Dnes asi nevíme, co nás 
čeká v oblasti karantény a zákazu volného 
pohybu, ale doufám, ţe Občasník vyjde 
včas, ať uţ bude jeho obsah jakkoliv posti-

ţen touto mimořádnou situací celosvětové 
pandemie. 

Ještě snad bych vám mohl prozradit 
něco z dalšího čísla Občasníku. Samozřej-
mě by prioritní měly být informace z jarních 
skútristických a veteránských akcí. Najdete 
tam samozřejmě i pravidelné rubriky, jako 
plán akcí ČSSČ a zajímavosti, ale také po-
kračování ―seriálu― o vozidlech bývalého 
bloku RVHP. Stejně tak i jisté volné pokra-
čování článku o MZ 250, kde se zmíním o 
silnějších motocyklech, a to nejen z produk-
ce bývalé NDR. 

A na úplný závěr vám chci popřát, jak uţ 
takhle přeji skoro 20 let, hezkou motoristic-
kou sezónu, bezpečnou jízdu stále s koly na 
vozovce, ţádné poruchy, nízké ceny pohon-
ných hmot (to by snad mohlo vyjít ….slibují 
to :-)) a samozřejmě, aby nejen vaše stroje 
ale vy jste byli v co nejlepším „technickém― 
stavu. 

Skútrům Zdar a čezetám obzvlášť 
… a ať ţije léto!!! 

V létě vás ale čeká různé nebez-
pečí, tak je třeba být opatrný. 

Nový skládací plastový kanystr 
na benzin, není náhoda, že prá-
vě z NDR, snad ale neudělali 
soudruzi z NDR někde chybu. 

...a taky pozor na píchnutí hmy-
zem a nejen hmyzem 

Pozor na 
rychlou 
 jízdu !!! 

Nové mezinárodní označení 
teploty vody podle směrnic EU. 
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Č E S K Á   S T O P A 

 

Na české řemeslné tradici, ale i vynalézavosti inženýrů a vědců, staví i ŠKODA AUTO. Konečně už samotní zakladatelé značky, 
pánové Václav Laurin a Václav Klement, byli průkopníky mobility v době, kdy k tomu byla potřeba zručnost a důmyslnost. České 
kořeny měl také jeden z nejvýznamnějších konstruktérů automobilové historie Ferdinand Porsche. Pojďte se seznámit s dalšími 
vynálezci z české kotliny. Jejich patenty možná každý den používáte a netušíte, že je vymyslela právě ona “chytrá česká hlavička”. 
 

JAN JANSKÝ 

 

Slavný psychiatr objevil krevní skupiny coby vedlejší 
produkt výzkumu vztahu krve a duševních poruch. 
Jeho práce vznikla nezávisle na výzkumu 
rakouského patologa Karla Landsteinera, který za 
krevní skupiny získal Nobelovu cenu. Janského verze 
byla ovšem ucelenější, a dokonce ji adoptovali i 
američtí vědci. Janský se zasloužené slávy nedožil, zemřel ve věku pouhých 48 let na těžkou formu angíny. Po něm pojmenovanou 

plaketu dnes v Česku dostávají dobrovolní dárci krve. 
 

JAROSL. HEYROVSKÝ 

 

Držitel Nobelovy ceny (byl nominován celkem 
osmnáctkrát) byl od mládí fascinován fyzikální 
chemií, kterou dokonce odjel studovat do Londýna. V 
období mezi světovými válkami objevil metodu 
polarografie, která značně usnadňuje chemickou 
analýzu roztoků. Nobelovu cenu za její rozpracování získal v roce 1959. 
 

ERNST MACH 

 

Učitel, fyzik, filozof i přírodovědec. Brněnský rodák 
Ernst Mach byl horlivým a zvídavým studentem a 
velkým kritikem zaběhlých teorií, které rád 
podroboval přísnému zkoumání. Machův princip o 
setrvačnosti hmoty adoptoval Albert Einstein a 
nakonec ho dovedl až k obecné teorii relativity. S 
dalšími Machovými poučkami se setkávají studenti 
fyziky a Machovo číslo (MACH) se používá při měření sonické rychlosti u letadel, zejména tedy nadzvukových stíhaček. 
 

FRANTIŠEK KŘIŽÍK 

 

Samotný seznam Křižíkových vynálezů je velmi 
dlouhý. Už za studií na pražském ČVUT zdokonalil 
železniční signalizaci a peníze z prvních vynálezů mu 
umožnily vycestovat na Světovou výstavu do Paříže. 
Tam uviděl první obloukovou lampu, kterou následně 
značně zdokonalil. Poté, co rozsvítil česká města, 
vrhl se na budování tramvajových tratí a následně vybavil přes sto českých elektráren. 
 

OTTO WICHTERLE 

 

Wichterleho vynález možná máte na sobě i při čtení 
tohoto článku. Měkké kontaktní čočky usnadnily život 
milionům lidí, ale jejich cesta na svět nebyla snadná. 
Wichterleho napadlo, že hydrofilní polymer by byl pro 
výrobu nejvhodnějším materiálem, ale odlití gelu ve 
formách se nedařilo a stát nechtěl drahý projekt 
podporovat. První funkční verze tak vznikala doslova doma na koleně. 
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JOSEF RESSEL 

 

Slavný vynálezce lodního šroubu, po němž se v 
několika zemích a městech jmenují ulice, byl původně 
lesníkem. Vystudoval v Linci a ve Vídni a odjel 
zalesňovat krasové oblasti v Kraňsku v dnešním 
Slovinsku, kde také napsal knihu o přímořských 
lesích. Lodní šroub měl v hlavě už tehdy a v roce 
1827 získal patent. Bohužel neměl dost peněz na další pokusy. Zemřel v roce 1857 na malárii a jeho četné vynálezy se proslavily 

až několik let po jeho smrti. 
 

BRATŘI KOUČTÍ 

 

František a Josef Koučtí se narodili do strojnické 
rodiny, a měli tak ruce pozlacené už od narození. 
Bylo jim souzeno vyrábět zbraně, i když po většinu 
jejich aktivní kariéry každý pracoval jinde, podařilo se 
jim zdokonalit mnohé pistole a pušky a v roce 1975 
navrhli společnými silami československý bestseller a 
jednu z nejčastěji kopírovaných střelných zbraní světa, pistoli ČZ75. 
 

PROKOP DIVIŠ 

 

Teolog Diviš své vědecké práce uvozoval citáty z 
Bible, a tak ležel dlouho mimo pozornost akademiků. 
Až meteorologický stroj, určený k vyrovnávání napětí 
mezi nebesy a zemí, mu přinesl světskou slávu. Šlo 
totiž o první bleskosvod, navíc oproti pozdější verzi 
Benjamina Franklina dokonce správně uzemněný. 
Franklinova verze byla jednodušší a levnější, proto se rozšířila podstatně rychleji. 
 

… a další vynálezy 
 

 

KOSTKA CUKRU 

 

Až do poloviny 19. století se cukr převážel a prodával ve formě asi třiceticentimetrových 
homolí. Jakub Kryštof Rad, ředitel rafinerie v Dačicích, ale dostal nápad na malý 
zlepšovák: vyrobit z cukru malé kostky. Bílé krychličky rafinovaného cukru pak prodával 
v krabicích, ale hlavně si je v roce 1842 patentoval, takže Dačice i sebe proslavil po celém 
světě. 
 

VERZATILKA 

 

Tužka je fajn, ale verzatilka, to je nástroj hodný 
konstruktéra. Zmáčknete čudlík nahoře, kleštinový držák uvolní tuhu a vy ji můžete snadno vyměnit za tvrdší nebo novou. A když 
ji potřebujete ořezat? Stačí odšroubovat čudlík, z druhé strany je hrotítko. Geniálně jednoduchý koncept vznikl už ve třicátých 
letech 20. století, ale až v těch padesátých se začal prodávat ve velkém a dřevěné tělo verzatilky nahradilo hliníkové. Dnes 
se verzatilka prodává v 80 zemích světa.  
 

PATENTKA 

 

Slavný artikl pražské firmy Koh-i-noor. V roce 1903 v ní Hynek Puc sestavil 

zakladačku, mechanický stroj, který masovou výrobu patentek umožnil. 
A co je to vlastně ta patentka? Rozhlédněte se po kalhotách nebo 
po bundě, určitě nějakou najdete. Jde o dvoudílný stiskací knoflík, který 
drží, nepustí a nikdy se neutrhne. 
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REMOSKA 

 

Remoska je převratná elektrická trouba s ohřevem shora, ve které 
se nikdy nic nepřipeče. Její princip vymyslel Oldřich Humota v polovině 
minulého století. Podle něj a jeho spolupracovníků se trouba jmenovala 

HUT (Humota, Uher, Tyburec). Jejich firma však byla za komunismu 

znárodněna a připojena k podniku REMOS (revize, elektro, montáže, 
opravy, servis), odtud pak lidový název remoska. Do roku 1991 se jich 

vyrobilo několik milionů, dnes se vyrábějí nově ve firmě Remoska, s.r.o., 
s licencovaným teflonovým povrchem. Přes 50 % výroby jde na export. 
 

RUCHADLO 

 

Tohle je příběh na film: bratranci Václav a František 
Veverkovi se tak dlouho dřeli do úmoru na polích, 
až je napadlo postavit pluh 2.0. František byl rolník, 
Václav kovář. Jejich ruchadlo dokázalo půdu narušit 
a obracet zároveň, aby se spodní vrstva dostala nahoru 
a naopak. Bratranci si své řešení nenechali patentovat 
a zemřeli chudí a v ústraní. Jejich nápad mnozí 
zkopírovali a původní myšlenka jim byla přiřčena až v roce 1883. 
 

Na začátku byla zmíňka o Ferdinandu Porsche, tak se k němu vraťme: 
 

Většina velkých článků o Ferdinandu Porschem začíná až na hranici jeho 

plnoletosti, kdy se vydal do Vídně, aby tam ve Spojených elektrických podnicích 
započal úspěšnou kariéru, jež ho dovedla až ke konstrukci prvních motorů 
a automobilů. Vznikl tam i prototyp, kterým ohromil návštěvníky pařížského 
autosalonu v roce 1900. Byl to první vůz s pohonem všech kol a vlastně i první 
hybrid v automobilové historii. Tehdy už Porsche věděl, že jeho fascinace 

elektřinou a technikou obecně je jen schůdkem ke konstrukci automobilů. 
 

BUDOUCNOST SE MĚŘÍ VE VOLTECH 
 

Porsche se narodil do německy mluvící rodiny ve Vratislavicích nad Nisou, resp. 
v Maffersdorfu, jak znělo německé jméno dnešní součásti Liberce. Jeho otec 

Anton Porsche měl úspěšnou klempířskou dílnu a o Ferdinandově posedlosti 
elektřinou nechtěl nic slyšet. Antonův první syn se zabil při nehodě v dílně, a tak bylo jasné, že Ferdinand živnost zdědí. Nic na tom 

nezměnilo ani to, že už v mládí si elekrifikoval brusle, když na ně připevnil malé žárovky a byl za hvězdu mezi dětmi prohánějícími 
se po zamrzlé Nise. Dokonce ani elektrifikace Porscheho domku, který jako první ve vesnici nespoléhal na mihotavé světlo 
petrolejek, otce neobměkčila a Ferdinand musel do klempířského učení. 
 

Úspěšně ho absolvoval, ale potají chodil na přednášky 
na elektrotechnické škole a elektrifikoval i továrnu 
na koberce bratrů Ginzkeyových. 
V osmnácti pak z rodného města odešel do Vídně, kde získal 
místo právě u tamních elektrických podniků. Začínal od nuly, 

ale potkal tu životní lásku, rodilou Vídeňanku Louise, 
a doplnil si vzdělání, když ve volných chvílích navštěvoval 
přednášky na vídeňské univerzitě. Přelomovým okamžikem 
se stala zakázka firmy Lohner, která u elektrických podniků 
zadala výrobu elektromotoru pro svůj nový model. Porsche 
spolupracoval s Lohnerem tak úzce, že brzy dostal nabídku 
pracovního místa.  
Právě zde Porsche vyvinul svůj unikátní pohon všech kol 
s elektromotorem skrytým v kolech automobilu. Porsche 

svou koncepcí slavil úspěch na Světové výstavě v Paříži 
a vozem Lohner-Porsche Semper Vivus (v překladu „Věčně 
živý“, kombinoval totiž elektromotory a akumulátory 
se spalovacím motorem, který sloužil jako generátor) později 
přivezl z Vídně do Vratislavic svou budoucí manželku, aby 

ji představil rodičům. Bylo to třicet let předtím, než se rozhodl 

postavit na vlastní nohy a založit automobilku Porsche. 
Porsche byl konstruktér s velmi širokým záběrem 
a nekonvenčními nápady. I díky tomu byl ve 30. letech 

pověřen vývojem cenově dostupného, doslova lidového vozu 
(Volks-Wagen) pro široké masy. Z něj po válečných 
peripetiích vznikl legendární VW Brouk. 

Rodný dům Ferdinanda Porscheho je dnes v majetku 

automobilky ŠKODA AUTO, která ho zrekonstruovala podle 

původních plánů do podoby z roku 1875, kdy se v něm 
Ferdinand Porsche narodil. 

Aktuálně je tak v rodném domě F. Porscheho expozice 

mapující vedle života slavného vratislavického rodáka 
i průmyslové milníky. Moderní výstava s multimediálními 
prvky je rozdělena do tří částí: inženýrské umění, mobilita 
a rodina. K vidění jsou vedle již zmiňovaného hybridního 
vozu Semper Vivus take první Porscheho vynálezy z mládí 
a rodinné vzpomínky. A právě to je ta autentická česká 
stopa, dokazující, že sny o bezkonkurenčních vozech 
se rodily už tady. 
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SPÁNEK LÉČÍ,…A PROTO V NEMOCNICI: 

 

5:00 (I DŘÍVE!) budíček 

5:30 další budíček - nese se čaj 
6:00 další budíček - nese se teploměr 
6:30 další budíček - nese se lavór s vlažnou, až studenou vodou. 
7:00 další budíček - šup z postele, ať primář vidí, že mám čisté prostěradlo. Že 16 hodin po operaci žlučníku bych klidně 
ležel na odpadcích a nijak by mně nevadili ani potkani hodující na mé dece o podestýlku se nikdo nezajímá. 
7:30 další budíček - nese se snídaně 

8:00 už skoro usínám, tak je potřeba, aby mě zkontroloval doktor, co nastoupil na ranní směnu. Operace žlučníku asi 
končí v 90 % případů smrtí, že nemůže počkat na vizitu. 
8:30 přemýšlím, jestli má cenu zkusit usnout nebo se radši podělám do postele, aby měl pan primář radost 
9:00 konečně vizita, pak se dospím 

10:00 budíček holoto, vytírá se podlaha. Přesně ta samá podlaha, co se vytírala včera večer. Možná, kdyby se vytírala jen 
trochu pečlivěji, stačilo by to jednou denně. 
11:00 "Jéé, vy jste spal? Já se jdu jen zeptat, jestli vám něco nechybí ..." Odpovídám, že k dokonalosti mi chybí už jen klíč 
od dveří, ale z nějakého důvodu moji odpověď nikdo nebere vážně. 
12:00 Oběéééd. Super! Nic mě nedokáže vytáhnout z postele tak, jako ten stavební materiál, co dovezla firma honosně se 
označující za catering. Právě jsem přišel o důležitou část zažívacího traktu a k obědu jsem dostal kaši, kterou kdyby znali 
naši předchůdci, nepotřeboval by Karlův most rekonstrukci ještě dobrých tisíc let. A abych si pošmáknul, topila se v oleji. 
Sice obvykle nemám nic proti pintě kvalitního vypečeného sádla, ostatně proto taky můj žlučový zásobníček už raději 
spáchal sebevraždu, ale jak mám doma dodržovat žlučníkovou dietu, když si už z nemocnice přivezu špatné návyky?  

13:00 "Jéé, vy jste nejedl?" Ačkoliv věřím v to, že evoluci, svini pomalý, bude trvat ještě tisíce let, než přizpůsobí zažívací 
orgány člověka nemocniční stravě, odpovídám laskavě, že jsem ochutnal a bylo to tak vynikající, že si na to nechci zvykat, 
protože doma by mi to chybělo a určitě bych si způsobil zánět slepáku, abych se mohl zase tak dobře najíst. 
14:00 První návštěva pro spolubydlícího 

14:30 Všichni společně volají babičce, která kvůli stáří nemohla přijet a evidentně už i hovno slyší. 
15:00 Svačina. A hele, puding! Zatím určitě nejlepší jídlo dne. Kdyby z něho šla vyndat lžička, určitě bych ho ochutnal. Ale 
voní hezky. 
15:30 Další návštěva pro spolubydlícího 

16:00 Návštěva pro mě 

17:00 Další opozdilci na návštěvě 

17:30 "Nese se večeře! Výborný kyselý chléb a máslíčko" Už je to jasný, chtěj mě zabít. Přemýšlím, jestli jim připomenout, 
že ty tři díry v břiše neznamenají , že jsem si nechal udělat obřízku. 
18:00 Vytírá se podlaha. Je to velice krátká, za to ale hodně hlučná epizoda. 
18:30 Konečně dorazil objednaný čaj, který měl podle posledních informací z před hodiny dorazit "hned". 
19:30 Oči mi padají, půjde se spát. 
20:00 Měření teploty. Přemýšlím, že bych někomu nejraději narval do zádi celou meteostanici, ale asi bych nebyl první. 
20:30 Dědek vedle nabyl dojmu, že mám zájem rozebírat s ním scénář Ordinace v růžové zahradě. Jediné, co bych rád 
rozebral, je dědek. Tím, jak jsem se k němu otočil zády, jsem mu asi nechtěně potvrdil můj zájem, tak si s mojí 
zadní částí vesele povídá dál. 
21:30 Dědek jak mávnutím kouzelného proutku usíná se závěrečnýma titulkama. Jde se spát. 
22:00 Sestra si nás od dveří kontroluje, jestli spíme. Asi si nebyla úplně jistá, tak pro jistotu práskla dveřma. Dědek udělal 
jen "eeee chrrrrr", za to já bych teď ocenil tu výměnu prostěradla, kterou jsem ráno pohrdal. 
22:30 Dědek chrápe tak, že z vedlejší budovy odpadává izolace. Zkusil jsem po něm hodit bažanta, ale kapalina v něm na 
poslední chvíli nečekaně vychýlila jeho přesně vyměřenou trajektorii. Jsem bez munice jak Rus u Stalingradu. Kdybych 
nebyl po tom celodenním maratonu tak unavený, načůral bych mu do kapačky. 
23:30 Asi jsem si zvykl na dělostřelectvo, jehož batalion zakempil na druhé posteli, protože i přes vytrvalou ofenzívu 
pomalu usínám. 
0:00 Dědek rozsvítil, relé v nemocničních světlech nepochopitelně dělají takový kravál, že není možné to rozsvícení 
přeslechnout ani na rozjeté techno párty. Chce vylít bažanta, i když v něm má hovno. Teda "nic", aby snad nedošlo k 
mýlce. Zase takovej borec, aby nasral do bažanta, teda fakt není. 
1:30 Dědkův bažant má asi problémy s prostatou, protože dědek opět rozsvítil a chce vylít bažanta, kde skoro nic není. To 

už ho sestřičky sjedou, že mě nenechá spát a ať příště zavolá až ho naplní. Ještě že alespoň ony měly rozum a svůj šepot 
ztišily pod úroveň hluku startujícího Concordu. 
2:00 Dědek chrápe. 
3:00 Plomby už mám úplně vydřený, jak skřípu zubama. 
4:00 Usínám. Zdá se mi o řízku. Utíká přede mnou. Ale než zdolá val z bramborového salátu, je můj. Už se blíží k mé puse, 
kdežto v tom ... 
5:00 "Vstávejte vy lenoši, přece nám tu neprospíte celý den!" Kdo se sakra v 5 ráno prosil o veselou sestřičku? 

Ten spánek fakt bodl. Úplně cítím, jak se mé břicho přes noc krásně zahojilo. I kdybych si musel na pokoj objednat rikšu, 
dnes jedu domů. Zachráním tím život jednomu starci, co zrovna čte napínavé slevy v letáku Kauflandu. 
Ještě že mě nikdy nečeká pobyt na šestinedělí. To bych asi kojil kefír. 

30 



 

AUTOMOBILISTA (PL) 3/2005 

31 



 
 

32 



 
 

33 



 

Š A L I N A 

 

Jak asi všichni dobře víte, tak vedení mateřského Skútrklubu 
Čezeta je v Brně, a tak když jsem od jednoho kolegy z klubu 

dostal velice zajímavý mail, který jednak ukazuje jednu 
zajímavou brněnskou novinku, ale hlavně objasňuje vznik 
slova „Šalina“, nemohl jsem jednak jinak. Prostě se s vámi 
čtenáři o tuto informaci zase musím podělit. 
Slovo „šalina“ se nevyskytuje v žádném jiném světovém 
jazyku, ani v žádném nářečí kromě hantecu. Ovšem jako 

jedno z mála slov hantecu se stalo typické pro Brno, a tak 
nějak zdomácnělo, protože většina lidí žijících v české 
kotlině ví, že slovu „tramvaj“ by nemuseli Brňáci rozumět, 
proto jsme se ho naučili tak nějak podvědomě používat . 

Určitě jste se s ním setkali, a tak vás budou následující 
informace zajímat. 
Sice prý existují i jiná vysvětlení vzniku tohoto slova, ovšem 
toto vysvětlení se zdá nejpravděpodobnější. 

 

O PŮVODU SLOVA ŠALINA 

  

Po celém světě, včetně většiny našich měst jezdí tramvaje. 
Kromě Brna. Tam totiž jezdí šaliny. Taktéž tam nemají 
tramvajáky, ale šaliňáky.  Místo tramvajenky mají šalinkartu .  
  

Šalina je prostě brněnský fenomén. A to tak silný fenomén, že 
se Brnu někdy přezdívá Šalingrad......   
  

Dne 17. srpna 1869 byla v Brně jako v pátém městě tehdejšího 
Rakousko-Uherska a  prvním v českých zemích zprovozněna 

linka koněspřežné tramvaje:  
Koněspřežná tramvaj v Brně (provoz: 1869–1874, 1876–1880)  
  

První trať vedla z dnešního Moravského náměstí k hostinci Semilasso, který se tehdy nacházel v samostatné obci Královo Pole, 
severně od centra města. Provozovatelem byla společnost Brünner Tramway Gesellschaft für Personen- und Frachtenverkehr 

(Brněnská tramvajová společnost pro osobní a nákladní dopravu). Po zahájení provozu bylo k dispozici 6 vozů, postupně 
společnost  nakoupila celkem 53 osobních a 10  nákladních vozů.  
  

Díky hromadám koňských výkalů (viz. např. tehdejší Vídeň - podél okružní třídy Ringstrasse) byla první trať brněnské koněspřežné 
dráhy německým obyvatelstvem nazývána "Scheisse linie". Což v přesném překladu do češtiny znamená "hovnová  linka", ve 

volnějším překladu "posraná  linka".   
  

Označení "Scheisse linie" se v hovorové řeči zkrátilo na "šalinie", až z toho nakonec vyšla "šalina". 

  

Já myslím ….dobrý , já bych to na tu hodinku projížďky risknul i přes to Starobrno, lahváče tam asi nemají. 
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