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Milí přátelé skútrů, 
motocyklů, dobrého 

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

stalo bavit číst  
Čezetářský občasník. 

 

Letní číslo uţ bývalo plné infor-
mací o jarních akcích, byly tam 
většinou uţ reportáţe ze srazů 
včetně toho největšího, tedy 
mezinárodního skútrsrazu, 
který je pořádán Skútrklubem 
Čezeta. Letos je to trošku ji-
nak, ale jak praví jisté přísloví: 
„Změna je ţivot“. Asi my všich-
ni si přejeme změny k lepšímu, 
jenţe to se zrovna o pandemii 
koronaviru nedá říct. Změny, 
které nastaly, nám v mnoha 
případech změnily ţivoty, větši-
ně lidem uškodily, výjimečně 
někomu pomohly, na druhou 
stranu jsme si mohli ověřit, jak 
velké změny se dají během 
chvíle ve společnosti udělat 
….a to ještě nevíme, jaké do-
pady budou mít tyto změny v 
celosvětové finanční situaci. 
Doufejme, ţe to nebudou ţád-
né velké „Jobovky“ a ţe CO-
VID-19 bude brzy jen vzpomín-
kou !!! 
 šéfredaktor  Marcel Malypetr 

 ●  Reportáže  
 ●  Zajímavosti  
  ●  Akce ČSSČ  

  ●  Historie 

  ●  Covid-19 

KONTAKTY : 
marcel@skutrklubcezeta.cz 
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Jiţ zmiňovaný koronavirus později 
označení za Covid-19 nás zasáhl více, neţ 
jsme čekali, ale zase snad naštěstí méně, 

neţ některé jiné země. Kaţdopádně byly 
na základě nařízení vlády zakázány hro-

CO  JSME  DĚLALI  

COVID-19  
 

 ÚVOD  

Byli jsme asi většinou doma a moţná se 
uţ u někoho začala projevovat „ponorková 
nemoc“, jak ukazují i vtipné :-) vtipy a hláš-
ky, které si můţete přečíst.  

Určitě ale vím, ţe mnozí z nás se věno-
vali různým opravám, vylepšením a renova-
cím svých (nebo i cizích) strojů. Pokud jsme 
se chtěli projet. Nesměli jsme zapomenout 
na roušky. 

Ani velikonoce nebyly jako dříve, jak 
vidíte na obrázku, ochrana před koronavi-
rem zasáhla i do tradičního hodování.  

Ti nejzodpovědnější z nás se věnovali 
šití roušek. Jak vidíte, jednalo se o váţný 
podnikatelský záměr, protoţe autor počítal i 
s variantou, ţe roušek ušije do zásoby tolik, 

NA OKRAJ 

madné akce, vyhlášena karanténa, mimořád-
ný stav…..prostě něco, na co jsme do teď 
nebyli zvyklí, a pokud sahá moje paměť do 
historie tohoto národa, tak jsem snad podob-
né pocity proţíval naposled 21. srpna 1968. 

Abych se ale vrátil k Občasníku. Vlastně 
všechny akce, které byly plánované na jaro, 
byly zrušeny, a tak si v tomto čísle můţete 
přečíst články vlastně o všem jiném, neţ o 
akcích našeho skútrklubu. Doufám ale, ţe i 
články o historii vozidel z bývalého bloku 
RVHP vás zaujmou, protoţe tam jsou myslím 
docela zajímavé informace i fotky. Taky se 
ovšem jedná o číslo „aprílové“, také občas 
někde něco bude trošku „aprílové“ :-).  

ţe po odeznění pandemie bude hledat je-
jich uplatnění jinde. Otázka je, jestli to neby-
la jen taková zástěrka, aby se mohl osobně 
účastnit jejich zkoušení. 

Samozřejmě, ţe se našli i tací, ţe celou 
situaci pojali jako mimořádnou dovolenou a 
v maximální moţné míře se zcela oddali 
rekreačním činnostem, ovšem s odstupem 
min. 2 metry!!!  

A my ostatní, jsme z domácího „vězení“ 
pozorovali, jak nám pořadatelé ruší jeden 
termín za druhým, a kdyţ ne pořadatelé, tak 
aspoň majitelé kempů a my jsme pak muse-
li naše akce zrušit sami. A tak začínáme 
přehled letošních akcí výpisem těch zruše-
ných. To ovšem nepíšu s ţádnou hořkostí, 
zdraví je přednější a buďme rádi, ţe se 
koronavirus u nás nerozšířil tak, jako v ji-
ných zemích, kde je i vysoký počet obětí. A 
smrt je konečné řešení, vše ostatní se ne-
chá nějak napravit nebo minimálně oţelit. 

My jsme se rozhodli pro tu variantu 
„nahradit“, a to většinou tak, ţe naplánova-
nou akci odsuneme na podobný termín 
příští rok. O tom všem se samozřejmě do-
čtete v následující kapitole o plánu akcí na 
rok 2021. Moţná se vám zdá, ţe je to tro-
chu předčasné, ale vězte, ţe toto řešení 
nenapadlo jen nás, ale rezervace v kem-
pech pro příští rok si uţ zajišťují jiní, takţe 
je to vlastně za pět minut dvanáct.  
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Byla to asi iniciativa Libora a 
Poldy, dohodli se, ţe bychom 
mohli v sobotu něco spáchat, 

pak uţ jsme se zapojili s Vlastíkem 
a sondovali moţnosti pohoštění a stravování 
…..a v sobotu jsme to prostě riskli. V pátek 
bylo přes 20 °C, v neděli taky …..v sobotu 
ráno samozřejmě jen 10 °C a přes den se to 
vyšplhalo tak maximálně na 14 °C ….prostě 
nic moc. Sice to meteorologové předpovídali 
a neodradilo nás to. 

V 11 hodin jsme se sešli u nás doma, jen 
Polda s Monikou přijeli aţ přímo do Ţehrova, 
kde byla naše první průjezdní kontrola spoje-
ná s obědem. Sešli jsme se všichni, kteří 
slíbili, ţe přijedou, navíc Dan a Matěj, kteří 
byli neohlášeni, aby nás překvapili. A stro-
je??? Monika vyměnila funkci spolujezdkyně 
za funkci řidičky a přijela na zcela novém 
červeném skútříku, Libor poprvé představil 
svůj „vánoční dárek“ ČZ 200 OHC a Vlastik 
přijel na zrenovovaném „Švédu“. Všem to 
fungovalo dobře. 

Po obědě jsme ze Ţehrova vyjeli směrem 
na Hrubou skálu s průjezdem Pekařovou 

bránou, kde jsme se potkali s partou majite-
lů vozů Mazda  RX-5 a taky s dvěma jezd-
kyněmi na koních, které se jim z toho tak 
trochu splašili. Na Hrubé skále byl omezený 
provoz, ale za 100 Kč za všechny naše 
stroje jsme je mohli narovnat na příjezdovou 
cestu a zdrţet se podle libosti.  

Zašli jsme na terasu, kam byl vstup za-
kázán, uţili jsem si krásný výhled na Český 
Ráj, udělali si nějakou tu fotečku, a pak 
jsme si dali na zahřátí odpolední kávičku. 
Trochu jsme tam diskutovali na téma, kam 
pojedeme dál, ale vyhrála to vyjíţďka na 
horu Kozákov. 

 

CHOMUTOV - J ÍZDA VETERÁNŮ 25.4.2020 (COVID-19)  

NA OKRAJ 

 

SRAZ ZÁPADNÍ ČECHY 15. -17.5 .2020  (COVID-19)   

SRAZ PERUC I I .  29. -31.5 .2020  (COVID-19)   

SKÚTRSRAZ SLOVENSKO 10. -14.6 .2020  (COVID-19)   

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

COVID-19  

VY J Í ŽĎKA „V ROUŠKÁCH“ 25.4 .2020  (*****)   
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NA OKRAJ 
Společenské okénko 

Dorazili jsme tam za chvilku, ale na nabí-
zenou zmrzlinu chuť nikdo neměl. Pozitivní 
bylo jen to, ţe tam nahoře méně foukalo neţ 
v níţinách. Šli jsme se podívat na Český Ráj 
z druhé strany, ale viditelnost byla do dálky 
trochu horší, takţe některé lokality jsme jen 
odhadovali. Ale dohlédli jsme i na Bezděz, 
coţ je vzdušnou čarou vlastně přesně 40 
km, takţe to nebylo zase tak špatné. 

Pak jsme ještě kladně zhodnotili naši 
první letošní akci na skútrech a motorkách, 
pochválili jsme se, ţe se nás sešlo dost a 
dohodli jsme se, ţe podobnou akci uděláme 
zase co nejdřív, jakmile bude vhodné poča-
sí. A tak, jako bývá na kopcích rozvodí, tak 
my jsme měli „rozjetí“ a rozjeli jsme se na 
opačné strany, i kdyţ všichni k domovům. 

Po starostovi Pavlu Novotném 
vám tu chci představit dalšího  
významného pražského obča-
na, principála, ředitele divadla 

 Jana Hrušínského !!!!! 
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VY J Í ŽĎKA „V ROUŠKÁCH I I . “  9.5 .2020  (*****)   
Vzhledem k tomu, ţe naše 
první letošní výjíţďka byla 
úspěšná a všem se líbila, , 

rozhodli jsme se po 14  dnech 
uspořádat další vyjíţďku. Ta však měla 

proběhnout trochu západněji od Českého 
ráje, aby zase byli ve výhodě kolegové ze 
západu a my z východu, abychom se zase 
trochu víc projeli. 

Jako cílová destinace byly vybrány Kruš-
né hory, kde je jednak krásně a které zná 
dobře Libor, takţe bez nějakého velkého 
plánování jsme věděli, ţe uţ máme vedoucí-
ho vyjíţďky. Takové rozhodnutí je samozřej-
mě velice důleţité, protoţe na takového člo-
věka je moţnost svalit veškerou vinu za 
bloudění, špatné počasí, zavřenou restaura-
ci apod. :-):-).-). 

Já s Vlastíkem jsme vyjíţděli z Krnska v 
půl osmé, cestou jsme natankovali a v devět 
hodin oţ jsme čekali na parkovišti u Třebíze 
na „Kladeňáky“ - přijeli včas a dokonce jich 
bylo o jednoho víc, neţ jsme čekali. Po krát-
kém přivítání jsme pokračoval společně na 
„naši“ tradiční benzinku před Chomutovem, 
kde na nás čekal Míra. Vlastík udělal trochu 
striptýz, protoţe se trochu oteplilo, svačinka 
káva + hořické trubičky na posilněnou …...a 
jako cíl byl zvolen výjezd na Klínovec. 

Libor nabral směr a uţ jsme celá kolona 
začali pomalu ale jistě stoupat do hor. Ne, ţe 
bychom ještě nikdy nebyli na Klínovci, ale 

přece jen je to takové hezké místo pro vy-
hlídku i jako cíl nějaké cesty …..stejně jako 
před 14  dny to byl Kozákov. Nebyli jsme 
tam jediní motorkáři, ale cyklisti byli značně 
v převaze. Asi přeţírání v době karantény 
přinutilo mnoho lidí se trochu rozhýbat 
jízdou na kole. Ale ty kopce :-( ….ještě ţe 
jsme byli na motorkách :-). 

Na Klínovci jsme se trochu rozhlédli po 
okolí, kdyţ odjela jedna parta motorkářů, tak 
jsme si narovnali naše stroje na jejich místo 
před rozhlednu, abych se taky vyfotili. Něja-
ký „tříkolkář“ nás zodpovědně vyfotil, takţe 
jsme na fotce výjimečně všichni. Pak uţ 
jsme jeli přímo na oběd do restaurace Salaš 
v Rýţovně, ale narazili jsme jen na zavřené 
dveře. Museli jsme se proto vráti do Boţího 
Daru, kde jsme jiţ byli z hlediska jídla uspo-
kojeni, a to ještě příjemnou blondýnkou, i 
kdyţ samozřejmě jen u stolku mezi dveřmi 
restaurace a jídlem do plastových kelímků s 
plastovým příborem. 

Pomalu ale jistě se uvolňují 
předpisy a nařízení kolem  
koronaviru, tak  bychom si tu 
„Na okraj“ mohli zase dát 
nějaké hezčí a  pozitivnější 
obrázky. ….třeba retro. 

NA OKRAJ 

Něco veselejšího 
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Po jídle jsme se uţ otočili směrem k 
domovům na zpáteční cestu a naplánovali si 
ještě jednu zastávku u benzinky na kávičku. 
Tato zastávka proběhla v Kadani, kde jsme 
se zase rozloučili s Mírou, který oproti naše-
mu směru na východ to ohnul na jih, takţe 
směrem na Rakovník. My ostatní jsme dojeli 
aţ ke mně na chalupu na další kávičku. 
Karel a Fanda to ale vzdali a ujeli, takţe 

NA OKRAJ 

 

Koronavirová balada 
Josef Fousek  
(12.3.2020) 

jsme zbyli čtyři a ještě chvilinku jsme pose-
děli a dostali jsme teplou vafli s dţemem a 
šlehačkou, která přišla ke kávičce docela k 
chuti. Vlastík ale trochu nervózně pozoroval 
hodinky, protoţe potřeboval ještě dojet aţ 
domů do Hořic, coţ je ještě přes 150 km. 
Tak jsem se urychleně vypravili a já jsem ho 
jel ještě doprovodit do Mělníka na benzinku, 
kde jsme oba tankovali, a pak jsme se uţ 
rozjeli kaţdý na opačnou stranu. 

Zase musím napsat, ţe akce byla velice 
pěkná a všem se asi líbila. Doufám, ţe i 
nový účastník Radovan, který přijel na čás-
tečně renovované panelce se jednak dobře 
drţel mezi silnějšími motocykly a jednak 
myslím docela dobře zapadl do naší party. 
Tak snad s námi nejel naposled.  

Míra si ale neodpustil a postěţoval, ţe 
jsme jako „skútrklub“ trochu zanevřeli na 
skútry, coţ je i není pravda. Určitě jsme ne-
zanevřeli, ale pokud děláme jednodenní 
vyjíţďky, kdy někteří účastníci najedou i přes 
400 km, tak na skútr je to přece jen uţ moc. 
Pokud se ovšem dohodneme, ţe vyjíţďka 
bude kilometrově stravitelnější, tak pak není 
problém zase na skútry přesednout. Tak 
příště skútry ….a bez kecání!!!!!!! :-) 
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Jára Šíma 

NA OKRAJ JÁRA Š ÍMA 1500000 KM - RABAKOV 11.5.2020   
To mi takhle zavolal jednou 
kolega Zdeněk a zeptal se 
mě, jestli vím, ţe v Rabako-

vě v muzeu jawiček u Miclíka 
otevírá Jarda Šíma výstavu svých ces-

tovatelských motorek ke svému výročí ujetí 
1 500 000 km na motocyklech. …..a ţe tam 
„nasavrčáci“ jedou. Tak jsem se nenchal 
dlouho přemlouvat, protoţe jsem Jardu viděl 
naposled na oslavách 85. výročí zaloţení 
Jawy, coţ uţ je více neţ 5 let. 

Na 10 hodinu jsem se dostavil na místo, 
ale autem, protoţe počasí bylo dost nejisté. 
Nasavrčáci uţ byli v muzeu, a tak jsem za-
běhl za nimi do patra a trochu jsme si tam 
prohlédli stroje. Pak uţ jsme se přemístili do 
původních prostorů muzea, kde byla výsta-
va instalována a kde uţ Jarda Šíma čekal, 
aby nás obdařil svým hodinovým výkladem 
o svých cestách. 

Jeho výklad byl samozřejmě velice zají-
mavý a já osobně jsem si odnesl v hlavě 
jednu zásadní informaci. Na Sahaře se mu 
u jeho BMW 800 GS potkaly ventily s pís-

tem. A vzhledem k tomu, ţe na Sahaře není 
na kaţdém rohu značkový servis BMW 
(hlavně tam nejsou ani ty rohy :-)) a kromě 
toho bych se ani nedivil, kdyby to tamním 
mechanikům nedal opravit. A tak uvázal lano 
za padací rám a jeho kolega ho druhým mo-
tocyklem táhl do servisu. To samo o sobě je 
hrdinský čin, protoţe táhnout jedním moto-
cyklem sólo druhý motocykl, není ţádná 
slast ani pro jednoho z obou jezdců. Je-
nomţe oni takhle jeli 2200 km aţ do Španěl-
ska !!!!! To je šíííílený :-(. 

Po absolvování přednášky, a ještě něja-
ké další výměně informací, jsme si udělali 
venku u jeho motorky společnou fotku a bylo 
po slávě. Karel a Zdeněk ještě zajeli ke mně 
domů na kávičku a pak cestou domů pořád-
ně zmokli.  

Akci nijak nehodnotím hvězdičkami, 
akce měla být původně ve velkém stylu, 
měly tam být stánky a velká účast návštěvní-
ků a hostů, ale koronavirus zase udělal čáru 
přes rozpočet, takţe se vlastně vše odehrálo 
v rouškách a v komorním duchu. Kaţdopád-
ně to bylo velice příjemné setkání a dopoled-
ne. 
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VY J Í ŽĎKA „V ROUŠKÁCH I I I . “  24.5 .2020  (*****)   
 

NA OKRAJ 
Blýskání na lepší časy Třetí vyjíţďka „V rouškách“ 

byla naplánována na sobotu 
23.5., ale protoţe nám me-

teorologové od úterý do pátku 
výrazně změnili předpověď poča-
sí……..samozřejmě k horšímu a uţ méně 
samozřejmě se trefili, tak jsme operativně 
vyjíţďku posunuli o jeden den. Někteří 
účastníci předchozích akcí se omluvili, jiní 
dělali mrtvého brouka, ale zdravé jádro vy-
drţelo, a tak jsem vyjeli (byť v nepříliš po-
četné koloně) na pořádnou první skútrvy-
jíţďku...tedy všichni na čezetách. 

Sraz byl v Poděbradech u Jiříka pod 
ocasem, sešlo se nás tam pět a vyjeli jsme 
směrem do Kutné Hory, kde jsme měli sraz 
s naším kolegou Pavlem. Sice jsme se asi 
trochu nedůsledně dohodli, ale nakonec vše 
dobře dopadlo, našli jsme se a mohli jsme 
pod jeho vedením vyrazit do jeho privátního 
Harley klubu, kde nás uţ očekávala jedna 
příjemná blondýnka s kávou :-).  

Poseděli jsme, povídali, vzpomínali a 
plánovali a pozorovali, jak venku tmavne a  
zase se rozjasňuje obloha. Kdyţ se přiblíţil 
čas oběda, rozhodli jsme se přejet do neda-
lekých Přítok do restaurace, kde jsme uţ 
jednou byli asi před rokem a půl (moţná uţ 
je to déle :-)). Cestou začalo trochu pršet, 
ale byla to jen taková zdravotní jarní pře-
háňka na omytí koronaviru. Kdyţ jsme dojeli 
k restauraci a zajeli na parkoviště, vyběhl na 
nás nějaký nepříčetný člověk v trenkách a 
se zlým jezevčíkem a začal se rozčilovat, ţe 
mu parkujeme pod okny. To je tedy asi chu-
dák, protoţe bydlí vlastně v hospodě a pod 
okny má parkoviště, takţe pokud se takhle 
rozčiluje na kaţdého, kdo tam parkuje, má o 
zábavu postaráno ještě na hodně let dopře-
du :-):-):-). 

Když jsem psal tuto reportáž  z 
III. vyjížďky „V rouškách“, tak 
bylo oznámeno otevření hranic 
mezi námi a Slovenskem. Tak 
snad už jsou ty nejhorší chvíle 
za námi, všechno se začne 
vracet do starých kolejí a taky 
snad konečně přijde léto, a tak 
bych to viděl na pár skútristek 
v plavkách. 
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Toto asi poslal omylem :-) 

NA OKRAJ 
Náš hostitel nezahálí a 
poslal fotky z  vyjížděk. 

Poobědvali jsme a na můj dotaz, kam 
pojedeme dál, odpověděl nečekaně Libor 
stroze a suše: „Domů!!!“ Překvapilo mě to, 
protoţe jsme vlastně ještě nikam nejeli, jen 

jsme se sešli a zajeli na kafe a na oběd, ale 
kdyţ jsme se pak dohodli, ţe pojedeme 
směrem na Kostelec nad Černými lesy, kde 
se dáme ještě u benzinky kávičku a rozdělí-
me se, tak jsem musel uznat, ţe asi to vlast-
ně bude ještě docela slušná vyjíţďka ta 
cesta domů. 

V Kostelci nám dalo trochu problém 
benzinku najít, ale nakonec se zadařilo a 
benzin i kafe měli na skladě, takţe naše 
potřeby i potřeby našich plechových mile-
nek byly uspokojeny a ukojeny. Chvíli jsme 
poseděli, probrali poslední zásadní otázky a 
rozjeli se domů. Míra a Libor spodem kolem 
Prahy směrem na západ a my ostatní na 
severovýchod. My jsme měli trochu problém 
v tom, ţe kolem Lysé nad Labem směrem 
na Benátky a na Nymburk byly uzavřené 
silnice, ale nezmokli jsme. Míra s Liborem 
vjeli do nepříjemného deště a ještě se na 
skútru Míry objevila závada, která před léty 
postihla i mě na veteránské soutěţi V Cho-
mutově. Vypadla mu svíčka z motoru :-(. Já 
měl ale to štěstí, ţe jsem závadu objevil 
včas, dokud ještě svíčka drţela na posled-
ním závitu a ten zůstal nepoškozen. Mírovi 
se svíčka vyrvala a poškodila závit, takţe 
zpátky do hlavy ji našroubovali se závitem 
obaleným izolačkou a tato ne zcela profesi-
onální, ale zřejmě dostatečně trvanlivá 
oprava, vydrţela Mírovi aţ domů. Takţe 
jsme nakonec všichni dojeli. 

A zase musím napsat, ţe to byl fajn 
výlet, projeli jsme se, popovídali si, proţili 
společně hezký den …..a ta vyjíţďka??? My 
jsme to s dcerou měli asi nejblíţ a i tak jsme 
najeli 190 km, takţe zase ţádná velká ostu-
da v podobě krátké vyjíţďky to nebyla. Dá-
vám plný počet hvězdiček a všem děkuji za 
účast na čezetách!!! 
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MEZINÁRODNÍ PSEUDO– ČIL I VIRTUÁLNÍ SKÚTRSRAZ 
 

NA OKRAJ 
Přání pro Libora od  
krásných skútristek 

Uţ je to tak, můj  kamarád 
Libor Volek, se kterým v 
těch našich akcích a sra-

zech válčíme uţ 20 let a se 
kterým jsme určitě dva nejspolehlivější  

účastníci akcí, se uţ konečně dočkal, aby 
se zařadil mezi pořádné chlapy, tedy mezi 
šedesátníky. 

To se samozřejmě neobejde bez pořád-
né oslavy, a tak se vše musí řádně napláno-
vat, a to jak ze strany organizátora oslavy, 
tedy oslavence, i ze strany nás hostů, aby-
chom si připravili nějaké dárečky.  

Oslavu zkomplikoval i koronavirus, tak-
ţe nebylo dlouho jisté, jestli oslavu bude 
moţno zrealizovat v plánovaném termínu, 
ale nakonec se vše v dobré obrátilo, tak 
Libor zavelel, stanovil plán akce a mohli 
jsme se do toho „pseudosrazu“ alias do 
oslavy vrhnout s plnou parádou!!! 

Sraz byl u Libora v 10:00 hod v sobotu. 
My z východu (od místa srazu) jsme se 

postupně sjíţděli, vţdycky trochu vítali, Pol-
da u toho vykouřil nějaký elektronický pří-
stroj ….a tak jsme se trochu zdrţeli. Ale 
kávu  jsme ještě stihli, a pak jsme uţ v počtu 
11 skútrů vyrazili vstříc plánované vyjíţďce. 

To mi takhle jednou odpoledne zavolal bývalý předseda Skútrklubu Čezeta Miro Gerţa, 
ţe ho napadlo (tedy osobně mě překvapilo, ţe pod novým vedením klubu smí ještě mít vlastní 
myšlenky, coţ jsem z jeho strany ocenil jako odváţný počin), ţe bychom mohli v době, kdy 
měl  probíhat mezinárodní sraz na Slovensku (který byl kvůli koronaviru zrušen), udělali tako-
vé malé dílčí srazy a akce. On by pak shromáţdil informace, sečetl počet účastníků jednotli-
vých akcí a udělal z toho jakýsi „pseudosraz“. 

Ptal se mě, jestli bychom mohli nějakou akci uspořádat, a kdyţ jsem mu oznámil, ţe akce 
je jiţ připravena a předpokládaný počet účastníků je 12, tak byl překvapen a přiznal, ţe Česká 
sekce Skútrklubu Čezeta (ČSSČ) je vţdy připravena a nezklame. Škoda, ţe si to neuvědomu-
je celé vedení Skútrklubu :-(. Ale my jsme na to zvyklí a taky víme, ţe jsme nejlepší, jenomţe 
jsme také skromní a nijak svých organizačních úspěchů nezneuţíváme a nad ostatní se nevy-
vyšujeme, ani nikomu neškodíme, coţ nelze o kaţdém členovi či člence Skútrklubu říct. 

DALŠÍ ŠEDESÁTKA 13. -14.6 .2020 (*****)  

Myslím, že Libor nepohrdne 
pár obrázky sličných skútris-
tek, a protože už taky něco 
pamatuje, tak bych začal  u 
černobílých obrázků, ať je to 
retro :-). 
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NA OKRAJ 
 

První cesta vedla do Lánů k muzeu T. 
G. Masaryka, to jsme sice nenavštívili, ale 
vyfotili jsme se pod jeho sochou, čímţ jsme 
si jednak pořídili hezké fotky a jednak jsme 
tím poslali na dálku pozdrav do Spišské 
Nové Vsi kvůli virtuálnímu skútrsrazu 2020, 
T.G.M. byl i jejich presidentem. 

Pak uţ naše cesta vedla na oběd, který 
jsme měli objednán ve vyhlášené vodácké  
restauraci U jazzu v Roztokách. Tam nás 
trochu překvapilo, kolik lidí tam bylo všude 
kolem, včetně spousty stanů, aut, lodiček 
…. a všeho moţného vodáckého a kempin-
kového haraburdí. Kdyţ jsme se konečně 
dočkali volného rezervovaného stolu, tak 
jsme si objednali jednomyslně nealko pivo a  
nějaký ten obídek. Chvilinku jsme poseděli, 
aby nám slehlo a pak jsem se vydali 
za kulturou, tedy do Muzea veterá-
nů Pavlíkov majitele Ivoše 
Š a l i n ge ra , které má v 
logu krás- ný nápis: 
„Splněný sen“.  

Majitel muzea uţ na nás čekal a po mu-
zeum ná provedl. Samozřejmě nás zajímaly 
nejvíce motocykly, kterých je v muzeu asi 
130. Při tom je tam mnoho vzácných čes-
kých motocyklů, které se třeba zachovaly 
jen v jediném exempláři. Také bylo určitě 
zajímavé, ţe většina motocyklů je pojízd-

ných a pan majitel nám sdělil, ţe se nesvezl 
jen asi na 18 motocyklech z celého muzea. 
To je obdivuhodné, protoţe kromě hodně 
starých motocyklů v původním stavu musel 
na všem ostatním jezdit. 

Zapomněl jsem napsat, ţe cestou z obě-
da do muzea jsme jeli v tričkách, jaké bylo 
horko. Kdyţ jsme asi po hodině nebo trochu 
víc muzeum opouštěli, bylo zataţeno a my 
jsme si zase na sebe vzali nějaké bundy 
nebo mikiny, abychom vyrazili na poslední 
sobotní trasu, jejíţ cíl byl v penzionu „Na 
pile“ v Panenském Týnci. 

Ale život jde dál, vývoj nezasta-
víš, takže i Libor se dožil obdo-
bí barevných fotografií, ale 
začnu jen tak zlehka…
skútristky velikosti „L“ :-) 
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NA OKRAJ 
 

Kousek za Pavlíkovem jsme zastavili u 
staţených závor a čekali na jejich otevření. 
Kdyţ jsme se konečně dočkali, spustil se 
náhle takový prudký a přívalový déšť, ţe 
jsme si někteří stihli na sebe vzít gumu, ale 
ti, co ji měli v PAvu, to radši vzdali, protoţe 
bylo nebezpečí, ţe neţ by ji vytáhli, ţe by 
byl PAv jak bazén. A tak jsem tam stáli, 
trochu pod stromem, coţ bylo ovšem zby-
tečné, a jen pozorovaly, jak kroupy hopsají 
po silnici, odskakují od našich skútrů a ob-
čas jsme nějakou ránu dostali i do helmy. 
Kroupy byly převáţně tak velikostí 1 cm, ale 
našly se i dvojnásobně velké, a to uţ byly 
pořádné rány. 

Kdyţ déšť trochu ustal, popojeli jsme k 
první autobusové zastávce, kde ti nejvíce 
postiţení (samozřejmě myslím deštěm) 
ţdímali své oděvy. Pak uţ jsme za mírného 
deště vyrazili k našemu cíli, který byl vzdá-
len ještě asi 30 km. Naštěstí se zase aţ tak 
moc neochladilo, takţe i jízda v mokrých 
oděvech byla snesitelná, a kdyţ jsme po 
příjezdu do cíle ihned zahájili alkoholovou 
terapii, vyhnuli jsme se tím případným zdra-
votním potíţím z důvodů nachlazení apod.  

Ubytovali jsme se a hned spěchali do 
restaurace, kde byl pro nás připraven švéd-
ský stůl, jemuţ dominovala čerstvě grilova-
ná kýta, a to, jak uznáte, se nedá odmítnout 
(předpokládám, ţe Občasník nečtou vegeta-
riáni, protoţe ti by stejně dost těţko udrţeli 
řídítka skútru :-(). Po prvotním nasycení a 
řádném zapití na- stal čas 
zahájení ofici- á l n í 
části veče-
ra, tedy 
o s l a v ě 
naroze-
nin ka-
maráda 
Libora. 

A tak 
se tam 
na jed nou 
začaly hrnout da-
ry, plechovou rikšou 
počínaje, přes autobus, alkohol, olej i benzin 
do Čezety …….a končilo to košíkem plným 
vitamínů :-). Dokonce došlo i na kulturní 
vloţku, a tak jsme Liborovi společně zazpí-
vali. A pak zase byl čas na přípitek a mohla 
se rozeběhnout pravá a nefalšovaná motor-
kářská zábava, při které jsme průběţně 
doplňovali svoje vnitřnosti dobrůtkami se 
švédského stolu a taky nějakým tím vhod-
ným pitím. 

Libor nám zase o trochu ze-
stárnul a co mu stačilo dřív, to 
už mu nestačí ….a taky oslava 
pokročila a hladina alkoholu v 
krvi se trošku zvedla ….takže 
skútristky „XL“ :-) 
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NA OKRAJ 
 

Zábava pokračovala aţ do pozdních 
nočních hodin a teprve, kdyţ se začaly ozý-
vat takové hlášky jako: „Pánové, tak já mám 
pěkně  naváto!!!“ jsme se rozhodli zavelet k 
ústupu …...do pokojů. 

Nezmaři zpívají: „Ráno bylo stejný“ a tak 
nějak to asi bude. Rána jsou stejná, tak 
trochu smutná, protoţe se loučíme a rozjíţ-
díme k domovům. Tentokrát jediným 
„veselým“ momentem bylo to, ţe Vlastík 
nemohl najít mobil, ale nakonec se našel 
zapadlý za postelí. Asi chtěl ještě v noci 
psát nějakou milostnou sms-ku babičce, ale 
usnul u toho a mobil mu zapadl. To je asi ta 
lepší varianta, protoţe kdyby v posteli kouřil 
a usnul, tak mohl od oharku chytnout celý 
pension :-):-):-). 

Po snídani, při které jsme se nečekaně 
shodli na míchaných vajíčkách, jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Ta menší jela smě-
rem na Kladno, ta naše větší jela směrem 
na Mělník. Kus za Mělníkem, kde jsme na-
tankovali a taky nám opět začalo pršet, se 
od nás odpojil Zbyněk, který to měl tentokrát 
nejdál, ale vzhledem k tomu, ţe letos bojko-
toval veškeré naše vyjíţďky, se aspoň tro-
chu projel. My jsme s dcerou zabočili do 
Boleslavi a Vlastík s Poldou pokračovali k 
dálnici a směrem na Hořice. 

A to je vlastně konec. Takţe zbývá hod-
nocení. To je celkem jednoduché. Myslím, 
ţe kromě počasí, bylo všechno úplně 
„super“, a tak samozřejmě plný počet hvěz-
diček. A to počasí??? Sice večer měl Polda 
takový krátký projev na téma, jak by mu bylo 
fajn, kdyby přijel autem :-(, ale nejsem pře-
svědčen, ţe to myslel úplně váţně. Kdybych 
napsal, ţe jsem rád, kdyţ zmokneme, to 
bych lhal. Ale na druhou stranu jsem vţdyc-
ky moc rád, kdyţ takový déšť bereme s hu-
morem a i ti, co jsou naštvaní, se tou atmo-
sférou  humoru nechají strhnout nebo aspoň 
jsou zticha, protoţe vědí, ţe jejich nářky by 
vyvolaly o to větší „škodolibou“ veselost u 
těch ostatních……..a kromě toho, ten déšť 
prý výrazně pomohl zemědělcům!!! 

A po velikosti „XL“ následuje 
„XXL“...pánové nebojte se, z 
ohrady je na vás nevypustím :-) 
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V minulém čísle Občasníku jsme se po-
dívali na zajímavé varianty šlechtičny 
„Carevny“ tedy Volhy M21.  Tak je asi logic-
ké, ţe budeme dnes pokračovat touto znač-
kou patřící mezi výrobky firmy GAZ 
…..Volhou M24. Nebudu zde vypisovat ţád-
né technické údaje, tyto informace jsou dnes 
dobře dostupné, a kdo bude chtít, můţe si to 
najít (udělám jednu malou výjimku). Zajímat 
nás budou zase jen zajímavé varianty. 

Kdyţ jsme kvůli koronaviru nemohli na-
vštívit Motocyklové muzeum na Křivoklátu, 
tak jsem do volného místa v Občasníku 

NA OKRAJ 

Vývoj a příprava nových mode-
lů je vždy u automobilek zaha-
lena tajemstvím a fotky proni-
kají ven  jen velice sporadicky. 
Proto jsem byl překvapen, když 
jsem objevil fotky z přípravy 
vozu Volha M21, tedy z tajného  
vývojového centra, z dob hlu-
boké totality a ještě k tomu ze 
SSSR. Považuji to za zázrak :-). 

Jak vznikala Carevna 

STŘÍPKY  Z  HISTORIE  RVHP  
vmáčkl článek o zajímavém motocyklu MZ 
250, ale uţ jsem měl v hlavě připravený člá-
nek a „socialistických“ motocyklech s větším 
objemem.  

Díky tomu, ţe naše Jawa po skončení II. 
světové války vyráběla motocykly na světové 
úrovni, nebylo asi třeba, aby k nám byly do-
váţeny motocykly z okolních zemí, ale to 
neznamená, ţe se tam nevyráběly a ţe třeba 
nebyly zajímavé. A tak se dneska podíváme 
na srovnání motocyklů objemové třídy 350 
cm3, ovšem zase s jednou výjimkou :-), ale 
to se dočtete. 

VOLHA GAZ 24 (CAREVNA I I . ) 
Nejdřív se asi podíváme na sériová provedení, která známe i z našich silnic, abychom si to 

trochu připomněli. Volhy jezdily u různých socialistických organizací jako sluţební vozy, jako 
taxíky a samozřejmě je (my starší) známe i ve ţlutobílém provedení s nápisem VB :-(. Uţ asi 
méně známá jsou provedení sanitních vozů a zřejmě ani v SSSR oblíbené a nutné varianty s 
pohonem 4x4x se k nám nedováţely. 
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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. 

Už v minulém čísle  Občasníku 
jste mohli vidět mikrobus po-
stavený na podvozku Volhy 
M21. Tento trend samozřejmě 
pokračoval i po zavedení typu  
M24, protože motor Volhy byl 
asi tak jako dva motory Š 1203. 

Ovšem stejně tak, jak se 
dostal obrovský osmiválec 
5,5 l do Volhy, tak byl vpra-
ven i do mikrobusu ZIL-118. 
Vyrobil se však zase jen 
omezený počet kusů a asi 
20 sanitek pro VIP pacienty. 

Mikrobusy,dodávky 

NA OKRAJ 

A teď uţ to začne být doufám trochu zajímavější, podíváme se nejdřív na  kabriolety a verzi 
Coupé, a pak přejdeme na uţitkové verze—pick-upy. 
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NA OKRAJ 

V tomto  „Na okraji“ bych 
chtěl představit takový protipól 
k vozům Volha, invalidní a 
lidová vozítka z SSSR. Jenomže 
ta invalidní vozítka jsou natolik  
zajímavá a vzhledem k našemu 
Velorexu i porovnatelná, že jim 
budu někdy v budoucnu věno-
vat celý článek. 
A tak určitě nebude vadit, když 
se tu podíváme na jedno vozít-
ko, které vzniklo jako prototyp 
v roce 1955 a vzhledem k tomu, 
že bylo prioritně určeno pro 
zemědělce, a jak určitě víte, tak 
„obilnicí“ bývalého Sovětského 
Svazu byla Ukrajina, dostalo 
pojmenování „Ukrajinec“. 

Prototyp vznikal společně s 
vývojem vozu Poběda 4x4, ale 
doufám, že v naší rubrice o 
vozidlech RVHP se ještě k 
tomuto vozu vrátíme. Na obr. 
vidíte obě vozidla při zkouš-
kách. 
Dole verze „pick-up“ 

Lidové vozítko   
GAZ M-73 „Ukrajinec“ 

I sovětští soudruzi občas inovovali své výrobky, a tak Volha dostala trochu jinou masku, 
zapuštěné kliky, větší zadní světla apod. (typ GAZ 3102), a pokud se pamatuji, tak i k nám se 
ještě v tomto provedení dováţela. Co uţ se k nám ovšem nedováţelo, bylo prodlouţené pro-
vedení nebo pick-up Volhy. 

Jak vidíte, tak ani tyto Volhy neunikly zájmu tuningářů. Je to tak trošičku „americký styl―, 
ale nemohu říct, ţe by se mi to nelíbilo. Jen nevím, kde jsou světla :-(. 
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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. 

Vozítko bylo dvoumístné a 
poměrně malé, avšak s poho-
nem 4x4 a používalo pod-
vozkové orgány z Moskviče 
402, kromě zavěšení kol. To 
bylo u Moskviče zbytečně by-
telné. Jak vidíte na obrázkách, 
existovala verze „sedan“ a 
„pick-up“, ale žádná se neza-
čala vyráběla. Do současnosti 
se prý dochoval jeden kus., 
který vidíte na barevném ob-
rázku. 

Technické údaje: 
Motor 4 válec, podélně ulože-
ný, objem 1220 cm3, výkon 35 k 
při 4200  ot./min.,  
Spotřeba 6,8 l/100 km, max. 
rychlost 70 km/hod. 
D x Š x V  3430x1660x1655 mm, 
rozvor 2000 mm, rozchod vpře-
du/vzadu  1335/1360 mm, svět-
lá výška 220 mm, váha 1030 kg. 

...pokračování 

NA OKRAJ 
Kdyţ uţ jsem „nakousl― ten tuning, tak se 

mu budeme ještě chvilku věnovat. Nejdřív 
obrázek Volhy se zdvojenými předními svět-
lomety.  To byly takové i naše české domácí 
úpravy vozidel, a pokud se pamětníci rozpo-
menou, určitě viděli podobné zdvojení před-
ních světel u Škody 100/110, a pak později 
zdvojení malých přídavných světel o vozů 
Škoda 110 R popř. LS. 

Sice to úplně nepatří k tématu volhy, ale 
vzpomněl jsem si na to ve spojitosti s těmi 
světly. Kdyţ si vzpomenete, tak dvojité před-
ní světlomety o průměru 130 mm měly 
„uţovky― Škoda 120 LS/GLS a taky Tatry 
613. Krajní světla byla osazena dvouvlákno-
vými ţárovkami H4 s funkcí tlumených a 
dálkových světel. Vnitřní světla pak byla 
přídavná dálková se ţárovkami H3. Ale bylo 
moţno koupit odlišná „přídavná― světla, která 
byla osazena také ţárovkou H4 a měla funci 
mlhovek (tlumené vlákno) a přídavných dál-
kových světel. Sice to bylo v rozporu s pravi-
dly silničního provozu uţívat mlhová světla  
jindy neţ v mlze, sněţení nebo prudkém 
dešti, ale …..kdyţ není ţalobce, není ani 
soudce, a tak se vesele jezdilo s rozsvícený-

mi tlumenými a mlhovými světly a měli jste 
vlastně 4 potkávací a 4 dálková světla. Su-
per úprava :-). 

Ale vraťme se k volhám. Našel jsem ob-
rázek vozu se čtyřmi předními světlomety a 
nevím, jestli to byl prototyp nebo se to oprav-
du pouţívalo u špičkového provedení Volha 
Gaz 24-24, u kterého se chvíli zastavím. To 
je právě ta výjimka, o které jsem psal, ţe se 
zmíní o technických parametrech.  

Moţná, ţe ani vy pamětníci nevíte, ţe 
takový vůz existoval. Byl vyráběn od konce 
roku 1974 a byl určen výhradně pro potřeby 
KGB popř. dalších bezpečnostních sloţek. V 
sériovém voze Volha byl totiţ zabudován 
motor z vozu Čajka typ ZMZ 503.10. jednalo 
se o celohliníkový osmiválec V8 o objemu 
5530 cm3 s výkonem 195 k při 4 200 ot./min. 
S motorem byla spojena, stejně jako u Čaj-
ky, třístupňová automatická převodovka. Vůz 
měl zesílené zavěšení kol, posilovač řízení, 
nádrţ na 105 l paliva, ale brzdy zůstaly séri-
ové. Tak to byla jen taková perlička, která 
vlastně byla továrním tuningem vyráběným v 
počtu několika desítek vozů ročně. 

A tady bych asi mohl skončit,  tady někde 
končí období RVHP a celého socialistického 
bloku. Po všech politických změnách, které 
proběhly na přelomu 80. a 90. let, kdy se 
zhroutil celý socialistický reţim a tím hlavně 
ţelezná opona a trhy, kdy i do bývalého So-
větského Svazu a nyní uţ Ruska se dostaly 
na trh vozy z celého světa, snaţila se i firma 
GAZ zachránit si svoji „kůţi―, stejně, jako 
jsme to mohli vidět u firem Trabant, Wart-
burg nebo u našeho LIAZu, kdy se tyto firmy 
marně snaţily za kaţdou cenu (a bez po-
třebného kapitálu) vyrovnat konkurenci a 
vylepšit svoje výrobky.  

Tak se objevily i nové Volhy „s novou 
tváří―, které uţ se k nám ovšem nedováţely, 
protoţe i u nás byl uţ v této třídě vozu pře-
tlak a za cenu nové Volhy jste měli krásnou 
ojetinu ze západu s výrazně lepšími technic-
kými parametry.  

Myslím ale, ţe z hlediska úplnosti infor-
mací se můţeme podívat na další karosář-
ské varianty vozů Volha. Moţná se mnou 
nebudete souhlasit, ale při pohledu na ně-
kterou masku vidím vzor v Lancii, z té po-
slední masky s oválnými světlomety na mě 
dýchne design ala „Korea― ….starší vozy 
Daewoo a pod. 
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Tím bychom mohli tuto historii ukončit, ale ještě  jsem objevil další fotografie provedení 
Coupé a taky Volhu pro ţelezniční provoz—čili drezínu, Tak mi snad odpustíte, ţe uţ se mi 
ten článek nechce předělávat a těch pár obrázků dám aţ na úplný závěr jako bonus :-),  

Electric Volga  
v 1.1 Final  

Je to sice možná trochu divný 
název motocyklu designera 
Michaila Smoljanova, ale sám 
motocykl je ještě o trochu 
zvláštnější. ...a technická data: 
Motor EV Drive, výkon 134 k 
při 10 000 ot./min., max. točivý 
moment 253 Nm, max. rych-
lost omezena na 200 km/hod., 
zrychlení  z 0 na 100 km/hod. 
za 2,5 s, dojezd na  instalované 
baterie až 200 km, bude možno  
jinými bateriemi prodloužit. 
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Kdyţ jsem si sháněl podklady pro článek 
o MZ 250 do minulého Občasníku, narazil 
jsem na velice zajímavé informace, a tak 
jsem se rozhodl, ţe se ve „volných chvílích― 
podíváme i na motocykly s větším objemem, 
které se vyráběly v období existence RVHP v 
socialistických zemích. 

Většina kolegů z našeho klubu vlastní 
nějakou tu jawičku 350, někteří celou řadu od 
Péráka aţ po Konopnici, to je taky podle ně-
kterých kolegů poslední Jawa, která stojí za 
„veteránskou a sběratelskou― pozornost. Ale 
jak vidíte, tak ten rozsah let od konce 40. aţ 
do 80. je příliš velký a bylo by to na encyklo-
pedii. Tak se podíváme na zástupce jednotli-
vých značek a na jejich výkonové parametry. 

Díky naším domácím motocyklům Jawa 
a ČZ jsme se obešli bez dovozu, i kdyţ to 
bylo moţná někdy na škodu. Nemyslím, ţe 
by jawy nabyly s ostatní socialistickou konku-
rencí srovnatelné, to asi dokazují i její úspě-
chy na zahraničních trzích, ale náš trh tím byl 
ochuzen, protoţe cizí motocykly měly oproti 
naší domácí produkci třeba čtyřdobý motor 
popř. pohon zadního kola kardanem. 

A o jaké značky se jedná? Začneme v 
NDR (kdyţ jsme minule hovořili o značce 
MZ), tam se začaly po válce vyrábět motocy-

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

 

NA OKRAJ 
kly, které byly konstrukčně spjaty se znač-
kou BMW. Většina automobilové a motocy-
klové produkce měla na začátku výroby 
značku IFA (Industrieverband Fahrzeug-
bau). Pak budeme postupovat na východ, 
takţe Polsko (PLR), kde firma SWM 
(Szczecinska fabrika moto) vyráběla moto-
cykly Junak. V Sovětském Svazu (SSSR) 
bylo značek více, ale třídě 350 se věnovala 
převáţně značka IŽ (Ižmaš v Iževsku), její 
nejznámější produkty v této třídě se jmeno-
valy Jupiter a Planeta.  

A neţ se vrátíme z toho socialistického 
putování do naší vlasti ke značce Jawa, 
vezmeme to ještě přes Maďarsko (MLR) a 
značku Csepel, která vyráběla motocykly 
Pannonia. Ale v tom Maďarsku je to všechno 
sloţité, jako jejich řeč. Jednak to mají docela 
zamotané s názvem vlastní firmy a jednak 
Pannonia se vyráběla s objemem 250. Pak 
sice vyrobili prototyp 350, ale ten se nikdy 
nedostal do výroby. Začali spolupracovat s 
firmou Yamaha, shlédli se v jejím dvoudo-
bém dvouválci 250 a „okopírovali― ho. Výko-
nově se ale rovnal tehdejší třídě 350, tak 
myslím, ţe do našeho srovnání patří taky.  

V tabulce jsem pro srovnání pouţil mo-
tocykly staršího data výroby, aby byly porov-
natelné. Samozřejmě, ţe Jawa, IŢ, SWM 
vyrábějí motocykly dál, třeba i s cizími moto-
ry, ale tady se věnujeme přece jen trochu 
více té historii, a tak i pro srovnání jsem u 
značky Jawa vyuţil jen hodnot „péráka, kej-
vačky a kalifa―. Pak jsem ještě  přidal pro 
srovnání novější modely včetně značky ČZ, 
která také pouţívala dvouválce Jawa.  

Ale velice zajímavé porovnání modelů 
by se nechalo udělat i ve třídě 250, popř. 
niţších. Tady by se pak do srovnání mohly 
přidat i motocykly z Rumunska a Bulharska 
(Balkan), které jsou u nás skoro úplně ne-
známé. 

 MOTOCYKLY 350 (250) CM 3 ZE ZEMÍ RVHP 
Chybí mi tu trochu 

červené barvy ☺☺☺ 

Píšu o vozidlech z bývalého 
SSSR a  RVHP a nějak je tu 
málo červené barvy :-(,  tak já 
to trochu vylepším, i když se 
přiznám, že to  bude z opačné 
strany „železné opony“. Mys-
lím, že mi to odpustíte :-). 
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...tak vy té červené 
máte málo, jo? ☺☺☺ 

I FA (MZ) BK 350 
Tento dnes uţ určitě velice zajímavý 

veterán vznikl na rýsovacích prknech  firmy 
DKW během II. světové války. Boxer motor 
byl tenkrát velice populární, jezdily s ním 
motocykly BMW, Zuendapp, ruské M-72 
dokonce i Harley Davidson podlehl válečné 
„módě― boxerů. Dvoudobý motor byl samo-
zřejmě zkonstruován z důvodů úsporných a 
také firma DKW byla na dvoudobé motory 
specialista. Motocykly byly po dvou letech 
výroby přejmenovány na MZ, takţe se mů-

ţete setkat s oběma názvy. Byly samozřej-
mě provozovány i ve spojení se sajdkárem. 

Země výroby RVHP PLR

Firma (obchodní značka) IFA/MZ AWO/Simson SFM Junak

Typ (PROTOTYP) BK 350 S 350  M07 / M10  P20  P350

Období výroby [rok] 1952-58 1960 1956-65 1968-75  197?

Objem motoru [cm3] 343 350 349 246 324

Výkon [k/ot./min.] 15-17 / 5000 20 / 6500 19 / 6000 23 / 7500 34

Vrtání x zdvih [mm] 75 x 79 56 x 50

Točivý moment [Nm/ot./m.] 27,5 / 3800

Počet válců [1] 2 1 1 2 2

uspořádání boxer stojatý stojatý řadový řadový
Stupeň kompr. [1] 6,7-7,1 7

Druh motoru dvoudobý OHV OHV dvoudobý dvoudobý
chlazení vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch

Způsob pohonu kardan kardan řetěz řetěz řetěz
Počet přev.st. [1] 4 4 4 5 5

Pohotov. hmot. [kg] 142 182

Celková hmot. [kg] 330 362

Rozvor [mm] 1400 1417

Délka [mm] 2260 2172

Přední kolo 3,25x19" 3,50x19" 18" 18"

Zadní kolo 3,50x19" 3,50x19" 18" 18"

Brzdy bubnové bubnové bubnové bubnové
Max. rychlost [km/hod.] 110-120 130 125 135 140

Csepel Pannonia

NDR MLR
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AWO / S IMSON S350—PROTOTYP 1960 

Firma AWO, později přejmenovaná na 
Simson, vyráběla v 50. letech zajímavé 
motocykly AWO 425 S (Sport) nebo T 
(Tourer), které byly byly vybaveny  stojatým 

jednoválcem 250 cm3 s rozvodem OHV a 
pohonem zadního kola kardanem. Byl to 
samozřejmě zase pozůstatek po motocy-
klech BMW, kdyţ bylo Německo po válce 
rozděleno, tak v kaţdé části zbyl kus pů-
vodní firmy :-(. 

Tento zajímavý motor byl pak zvětšen 
na objem 350 cm3, ale další technická 
data k tomu nemám.  

Pokud jste v minulém čísle Občasníku 
neuhodli, jaké motory jsou v tom třímotoro-
vém dlouhém motocyklu, tak to byly právě 
motory AWO 425 (takţe 3 x 250 cm3). 

350 (1974)  Sport Dam 350 4 354 361 Sport Californian 638-640 510 472

1962-85 1982 1962 1984 1954-64 1964-74 1969-73 1984- 1978 1976-89

346 340 347 350 344 344 344 344 347 344

14-20 (18/4800) 32 / 6800 18,5 / 5000 27 / 6000 16/ 4750 18 / 5250 23 / 5250 24,5/5500 32 / 8000 23 / 5000

72 x 85 76 x 75 61,75 x 58 62 x 58 58 x 65 58 x 65 58 x 65 58 x 65 64 x 54 58 x 65

24 / 3600 24 / 3700 26,7 / 4000 33 / 4750 32 / 4750 29,5/5000

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

 šikmý  šikmý řadový řadový řadový řadový řadový řadový řadový řadový
7,5 10,3 6,7-7,1 9,5 7,0-7,4 8 9,5 10,2 8,5 9,2

dvoudobý dvoudobý dvoudobý dvoudobý dvoudobý dvoudobý dvoudobý dvoudobý OHC dvoudobý
vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch

řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

168 145 160 180 148 153 145 162 164 160

308 313 305 342 320

1400 1335 1370 1380 1330

1980 2105 2100 2170 2010

3,50x18" 2,75x21" 3,25x19" 3,50x18" 3,00(3,25)x16" 3,00(3,25)x19" 3,25x18" 3,25x18" 3,25x18" 3,25x18"

3,50x18" 4,00x18" 3,25x19" 3,50x18" 3,25x16" 3,25(3,50)x19" 3,25x18" 3,50x18" 3,50x18" 3,50x18"

bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové bubnové */ bubnové bubnové
110 140 110 125 120 120 130 130 140 128

*/ u typy 640 vpředu kotouč

IŽ Planeta IŽ Jupiter
ČSSRSSSR

ČZ 350Jawa 350
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Závody  

motocyklových 
zpřežení 

Jak vidíte, tak srovnání dat je nakonec trochu větší, neţ jsem měl původně v úmyslu, Při-
dal jsem některé zajímavé prototypy a taky motocykly z pozdějšího období výroby, aby bylo 
vidět, jak se vyvíjely výkony motorů v průběhu výroby a hlavně let. 

Samozřejmě, ţe tento přehled není vyčerpávající, zvláště u motocyklů Jawa bych asi mohl 
přidat další sloupce, ale chtěl jsem spíš poukázat na zajímavé zahraniční motocykly, data k 
těm našim domácím strojům jsou asi dohledatelné na internetu, v knihách apod. Jen bych se 
moţná zastavil ještě u několika zajímavých motocyklů Jawa 350 (popř. 250), o kterých se 
moc neví a v kterých mám dlouhodobě chaos. Dostaneme se k tomu u motocyklů z ČSSR.  

Když jsem teď v „Německu“, 
tak jsem si vzpomněl, že vlast-
ně motocykl s přívěsným vozí-
kem je německy Gespann, čili 
spřežení. Psí spřežení asi zná-
te, ale už jste viděli závody 
motocyklových spřežení??? 
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SFM JUNAK M07 A M10 
Firma SFM začala s vývojem motocyklů 

v roce 1951, motocykly Junák byly konstru-
ovány od roku 1952 pod vedením Ing. Igna-
towicze, sériová výroba se rozjela v roce 
1954 a o rok později byl předveden prototyp 
na výstavě k 10letému výročí Polské Lidové 
Republiky.  

V roce 1956 vznikla ověřovací série 30 
kusů a teprve v roce 1957 začala produkce 
modelu M-07. Od roku 1960 se vyráběl tzv. 
přechodový typ (ale uţ značený M-10) a 
roku 1961 přišel finální M-10. Junáky se 
prodávaly v Polsku, vyváţely se i do zahra-
ničí včetně zemí mimo RVHP, celkem se 
vyrobilo asi 90.000 kusů. 

Jednalo se o motocykl vlastní konstruk-
ce - jednoválcový čtyřtakt 350 cm3 s rozvo-
dem OHV s názvem "Junák" s typovým 
označením M07, v té době to byl motocykl 
velmi moderní.  

V roce 1960 se začal vyrábět typ M10, 
kromě uvedených typů motocyklů se ještě 
vyráběly sidecary, nákladní tříkolka B20, 
policejní typ a závodní crossová verze.  

Firma vyvinula i nové typy motocyklů 
M13 a M14 (350 cm3, dvouválec čtyřtakt), 
které měly nahradit stávající typ M10, ale k 
jejich sériové výrobě nedošlo, protoţe bylo 
rozhodnuto o ukončení výroby motocyklů v 
roce 1965. 
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Nádrže motocyklů 

a jejich využití 

CSEPEL PANNONIA P20 A P21 
Pannonia vyráběla jednoválcové moto-

cykly 250 cm3 mnoha typů (obr. dole vlevo). 
V roce 1968 se objevila novinka. Pannonia 
přišla s maďarskými motocyklisty touţebně 
očekávaným dvouválcem P20. Jako vzor 
poslouţil z Japonska dovezený dvouválec 
Yamaha (obr. dole vpravo). Pannonia měla 
v té době jiţ vlastní dvouválcový motor, al-
ternativně s rozvodem pístem nebo s rozvo-
dem rotačním šoupátkem, ale vedení firmy 
se rozhodlo pro japonskou kopii.  

Model P20 měl vzduchem chlazený 
dvoudobý dvouválec o objemu 246 cm3 s 
výkonem 23 koní při 7 500 ot/min, vrtáním 
56 mm a zdvihem 50 mm, s pětistupňovou 
převodovkou a přední i zadní bubnovou 

brzdou. Dosahoval rychlosti aţ 135 km/h a 
kola byla osmnáctipalcová. 

Dalším vývojem pak vznikla vylepšená 
verze P21. Poslední P350 byla vrcholným 
vývojovým stupněm dvouválce s objemem 
zvětšeným na 324 cm3. Měl výkon 32 koní a 
maximální rychlost 140 km/h, pětistupňovou 
převodovku, moderní a racionální podvozek, 
brzdy velkého průměru a moderní vzhled. 
Měl být alternativou k japonským a italským 
motocyklům 350 cm3, ale k jeho výrobě uţ 
nikdy nedošlo.  

I kdyţ vlastně Pannonia vyráběla jen 
motocykly 250, tak myslím, ţe svými para-
metry patří mezi naše socialistické třistapa-
desátky. 

Už jste si asi všimli, že histo-
rické motocykly měly tacho-
metr umístěný na nádrži. Mají 
to i  některé čopry, ale pokud 
se vám to líbí, můžete si taky 
nádrž svého motocyklu vylep-
šit, aby nebyla  jednoúčelová. 

Tak co u vás vyhrává, několik 
budíků nebo Jack Daniels ??? 
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Velké skútry 

I Ž PLANETA A JUPITER  

Pannonia P350 — nikdy se nezačala vyrábět 

Značka Iţ byla samozřejmě zbrojovka 
a vyrobila svůj první motocykl v roce 1928. 

Po druhé světové válce docházelo k 
rozptylu německých technologií a výrob-
ních nástrojů po celé Evropě, v rámci vá-
lečných reparací. Sovětský svaz ukořistil 
kompletní technologii na výrobu dvoutakt-
ních motocyklů, která zcela změnila mode-
lovou řadu Iţ – psal se rok 1946. 

A prvním dvoutaktním modelem byla 
třistapadesátka jednoduše značená IZH-
350. Jak jiţ bylo typickým znakem let 40-
60. Následně byly motocykly stále vylepšo-
vány.  

V druhé polovině roku 1958 započal 
vývoj důleţitého modelu Jupiter, prezento-

vaného na výstavě v Bruselu 1959. Výko-
nově se pohyboval na úrovni 18-19 koní a 
zaujal konstrukcí oddělených válců. Vylep-
šení se dočkala převodovka a celý motor 
byl vyráběn v nové motorárně. Sériová 
výroba se rozjela roku 1961. 

Z předchozího IZH-56 se vyvinul model 
IZH-Planeta v roce 1962. Jeho konstrukce 
kladla důraz na vyšší trvanlivost a spolehli-
vost.  

IZH-Planeta-Sport, to byla doslova pec-
ka. Jako první model se konstrukčně vy-
manil ze vzoru válečné DKW, dostal japon-
ské elektronické zapalování I japonský 
karburátor a systém odděleného mazání 
motoru (dvoutakt). 32 koní byla úctyhodná 
hodnota. 

Mezi motocykly 350 jsem po-
stoupili do Ruska, tedy bývalé-
ho SSSR, kde bylo vždycky 
„Vsjo balšóje“, a tak mě na-
padlo podívat se v naší rubrice 
„Na kraj“ na nějaké přerostlé 
skútry ...XXL a víc :-) 
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JAWA A ČZ 350 (250) 
Jawa 350 je asi natolik známý motocykl, 

ţe není potřeba, abych sem vkládal haldy 
fotek. Ale jak jsem psal před několika strán-
kami, existují motocykly Jawa, ve kterých 
tápu, protoţe jejich historie a číselná ozna-
čení (vzhledem k tomu, kolik bylo celkem 
vyrobeno kusů) mně přijdou strašně sloţité 
a nepřehledné. 

Jedná se samozřejmě o motocykly, kte-
ré znáte pod jmény „libeňák―, „švéd― nebo 
„supersport― a stále se jedná o motocykly, 
které byly určeny buď pro sport (terénní 
závody a soutěţe) nebo byly určeny pro 
export. Samozřejmě, ţe ty sériové modely 
určené pro export, i ty s motory o objemu 
250 cm3 by tady do našeho srovnání patřily, 
protoţe jejich výkony byly na úrovni našich 
běţných produkčních motocyklů 350 cm3. 

Začalo to asi typem Jawa 250 typ 
353/07 Super Sport určeným pro export do 
USA, který byl vybaven motorem z 
„libeňáka― tedy z typu Jawa 250 typ 553 
(motor typu 557, výkon 17 k). Tou dobou se 
ovšem taky vyráběl tzv „jednohup― tedy 
dvouválec 350 pro soutěţe označený jako 
Jawa 350 typ 554. Oba tyto soutěţní moto-
ry se montovaly do „švédů―, čili motocyklů 
pro švédskou armádu, ovšem uţ to byly 
Jawa 250 typ 553/03 a Jawa 350 typ 
554/05. Jednohup dvouválec 350 se dodá-
val švédské firmě Monark (1000 ks), která 
pak vyráběla armádní motocykly se svými 

podvozky. Od motocyklu 350 vyrobenými v 
Jawě (355A) se Monarky (356A) lišily jen 
tímto  interním označením. 

Jak šel čas, do výroby přišla panelka 
(1963), a pro export byla vyvinuta Jawa 
250 typ 559/03, motor byl ze soutěţního 
motocyklu Jawa 250 typ 579/01 (výkon 20 
k při 5250 ot./min., rychlost 125 km/hod.). 
Jawa 350 typ 573/00 Super Sport byl vy-
baven celohliníkovým jednoválcem 350 o 
výkonu 23 k při 5250 ot./min. Motor byl 
převzatý ze soutěţního motocyklu Jawa 
350 typ 575/02 (objem 350,2 cm3, vrtání x 
zdvih 76x75 mm, výkon 25 k při 5250 ot./
min. krout. moment 32,4 Nm při 4750 ot./
min., 4° převodovka). 

 Byl však modernizován i  motocykl pro 
švédskou armádu a dostal označení Jawa 
250 typ 590/00-02. označení ve Švédsku 
Jawa 250 typ 579.03  ….. Uţ se mi do 
toho nechce dál zamotávat, zvláště kdyţ 
informace se v různých zdrojích (knihy, 
internet) liší. Ale jedna věc je myslím jistá. 
Tyto hliníkové motory vyvinuté pro soutěţní 
účely jsou dnes uţ v sériových motocyklech 
docela rarita a k tomu ještě moc hezká 
rarita. Určitě stojí za pozornost a pokud 
mohu mluvit za majitele těchto motocyklů, 
tak všichni si jízdní výkony těchto motorů 
velice chválili a chválí. Takţe tady je určitě 
stále ještě prostor pro vaši motorkářskou a 
veteránskou iniciativu :-). 

 

NA OKRAJ 
Už jsme tu dlouho 

neměli nějaké reklamy. 
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Kdyţ jsem jen tak v rychlosti skončil 
u Jawy, protoţe předpokládám, ţe vět-
šina čtenářů Občasníků výrobky této 
naší domácí firmy zná, a pokud ne, ţe 
si veškeré informace všichni umíte na-
jít. Firmu ČZ jsem zmínil v přehledné 
tabulce s technickými údaji, ale zase, 
motocykly ČZ 350 typ 472 byly jen urči-
tou alternativou motocyklu Jawa 350 
typ 634, protoţe měly prakticky stejný 
motor, a tak se lišily vlastně jen rámem 
(Jawa dvojitý, ČZ jednoduchý). 

A tak mi najednou přišlo trochu líto, 
ţe jsem začal porovnání motocyklů 
350 cm3 v padesátých letech a vypa-
dá to, ţe ty nnezajímavější konstrukce 
čtyřdobých motorů vznikaly pouze u 
našich sousedů, ale to bych nás, tedy 
ČSR (tehdy jsme ještě nebyli ČSSR) 
vlastně historicky poškodil. Ono totiţ to 
bylo tak, ty naše nejzajímavější kon-
strukce  350 (popř. 250) vzniky uţ ve 
40. letech hned po II. svět. válce, neţ 
to vzala pevně do ruky dělnická třída.  
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Letecká móda u aut, 

skútrů i sajdkárů 

U ZNAČKY JAWA JSEM CHTĚL SKONČIT , ALE …… . . . 

OGAR 350 OHC (1946) 

Firma Ogar vyráběla uţ dvoudobé 
dvěstěpadesátky před válkou. Pak byla 
jejich výroba přes válku omezena, ale  
Vincenc Sklenář, který dříve pracoval u 
Jawy, vyvinul  třistapadesátku OHC. 

 Podívejme se na technická data: 
Čtyřdobý vzduchem chlazený jednová-
lec OHC 346 cm3 (vrtání x zdvih 70 x 
90 mm), komprese 7:1 max. výkon 18k 
při 5500 ot./min., převodovka čtyřrych-

lostní, primární i sekundární převod 
řetězem. Rozvor 1420 mm, suchá vá-
ha 140 kg, max. rychlost 120 km/hod. 

Myslím, ţe na rok vzniku docela 
slušné parametry. Bohuţel, po zkouš-
kách a spoustě připomínek k jeho kon-
strukci, se nikdy nedostal do sériové 
výroby. Pod značkou Ogar byla, jak 
určitě víte, vyráběna dvoudobá třista-
padesátka Jawa Pérák. 

    HURIKAN 350 OHC (1949) 

Firma Hurikan vyráběla motocykly v 
letech 1941 – 51. Zpočátku to byly mo-
tocykly o objemu 250 cm3 (vrtání x 
zdvih 63 x 80 mm), max. výkon byl 15 
k při 6000 ot./min.  

Hurikan 350 měl čtyřdobý vzdu-
chem chlazený čtyřdobý jednoválec 
OHC o objemu 346,18 cm3 (vrtání x 
zdvih 70 x 90 mm), max. výkon byl 16 
k při 5800 ot./min., váha motocyklu 
140 kg, povolení zatíţení 150 kg. Roz-
měr pneumatik 3,25 x 19―. 

Motocykly Hurikan byly vyuţívány k 
závodům hlavně v poválečném obdo-
bí, později se laborovalo i s rozvodem 
2 x OHC, ale do sériové výroby se ni-
kdy tyto skvělé a na vysoké technické 
úrovni zkonstruované motocykly nedo-
staly.  

V době poválečné „bídy― a nutnosti 
motorizovat co nejširší vrstvy obyvatel-
stva, které chtěly být mobilní, byl toto 
příliš sloţitý a výrobně drahý ( i kdyţ 
krásný) motocykl. 

V poválečné době se nechali 
někteří designeři ovlivnit tvary 
leteckých motorů a tyto tvary 
naimplementovali  do  přídí 
automobilů v USA i v SSSR a 
následně do tvarů skútrů. 
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. . .A DNES??? ZBYLA J AWA! ! ! 
 RVHP už 30 let patří nenávratně historii 

a s ním i trhy, značky, továrny, ale bohužel i 
řemeslníci,, fachmani, …..a samozřejmě v 
návaznosti na to i ti, co byli na tu svoji firmu 
či značku hrdi. 

O konci značky MZ po sjednocení ně-
mecka jsem psal, ostatní firmy skončily s 
výrobou těchto motocyklů už dřív, a tak 
jsem hledal současnost firmy IŽ. A našel 
jsem jednoznačné a „obvyklé“ informace o 
konci socialistických firem. Můžete si to 
přečíst v originále a zopakovat si ruštinu. 

Раньше значительная часть 
покупателей мотоциклов обитала в селе. 
Теперь же село перестало быть 
основным потребителем мотоциклов. 
Мотоцикл постепенно из средства 
передвижения превращался в игрушку. А 
развивающийся рынок скутеров привлѐк 
к себе подростков и многих других, 
желающих покататься на двухколѐсных 
машинах. В итоге, завод влезал в долги, 
чтобы хоть как-то продолжать работать. 
Но кризис 2008 года положил этому 

конец – предприятие было объявлено 
банкротом, всѐ оборудование для 
производства мотоциклов распродано, в 
том числе, и как лом, производство 
свѐрнуто. Мотоциклы ИЖ перестали 
существовать. 

Zdroj: https://shok-darvina.livejournal.com/ 
1000916.html 

A pro vás, co už vás ruština ve škole 
minula, tak v kostce….krize v roce 2008, 
bankrot firmy, rozprodání veškerého vyba-
vení potřebného k výrobě motocyklů. Moto-
cykly IŽ přestaly existovat. 

A tak nám tu zbyla naše Jawa 

jako „poslední mohykán“. Nevím, jestli 
můžeme skákat radostí do stropu, …. jedi-
né motocykly Jawa na trhu jsou buď čínské 
motorky oplácané jawáckými díly nebo to 
budou Jawy vyvinuté a vyrobené v Indii 
kterými se naše Jawa bude chtít vyhrabat z 
loňských „červených“ čísel do těch černých. 
To ovšem znamená, že bez jakéhokoliv 
přičinění Jawy jim spadne do klína zisk asi 
100 % :-( (Jawy v Indii vyjdou v přepočtu 
asi na 60 000 Kč), takže si to my jako zá-
kazníci tvrdě zaplatíme. 

O kousek dál uvidíte první nabídky in-
dických Jaw na stránkách slovenského 
autobazaru a možná vám ta jejich cena 
trochu vyrazí dech, i když otázka je, proč 
tato nabídka nepřichází nejdříve přímo od 
Jawy, ale my už jsme asi zvyklí na to, že  z 
Jawy všechno dlouho trvá a že Jawa není 
zrovna „tygrem“ na kapitalistickém trhu 
motocyklů :-(. 

 

NA OKRAJ 

Pannonia a Duna, 
krásná souprava 

Značku Pannonia jsme si při-
blíţili a tady se nám hodí  ma-
ďarský sajdkár Duna, který se 
k těmto motocyklům (a nejen 
k nim) montoval…..a zase 
vidíte , jak byl design ovlivněn. 

IŢ Planeta 5-01  (350) z roku 1993 
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Sbírka Emila Příhody se skládá 
z bezmála stovky kompletních auto-
mobilů a stovek tisíc náhradních dílů 
a listinných dokumentů. 

"Automobily, které jsem měl uložené 
v původním areálu Muzea Praga ve 
Zbuzanech i u soukromého sběratele 
v Mníšku pod Brdy jsou v současné 
době již ve dvou areálech  v Chomu-
tově. Současná vládní opatření však 
zamezila v pokračování dalšího stěho-
vání," uvedl pro Deník a Automix.cz 
majitel největší sbírky automobilky Pra-
ga Emil Příhoda. 

Poslední fáze stěhování vozidel, 
které zajišťuje specializovaná firma 
Stahl, se uskutečnila ve druhé polovině 
ledna. "Přestávku teď prodloužil nouzo-
vý stav, protože omezil fungování jak 
stěhováků, tak i chomutovského mu-
zea," vysvětlil Příhoda. Právě do 
prostor této zmiňované instituce se totiž 
sbírka stěhuje. Některé exponáty ze 
sbírky si můžete prohlédnout v naší 
fotogalerii. 

Do Chomutova se již přestěhovaly 
i exponáty, které byly poslední rok sou-
částí expozice vysokomýtského muzea 
karosářství. V něm probíhala výstava 
věnované karosářské firmě Brožík 
z Plzně. Byl mezi nimi například 
i nádherně dochovaný pohřební vůz 
Praga Mignon či autobus z třicátých let. 

Po dlouhé době se tak opět sbírka 
vozů pana Příhody ocitá v jedné lokali-
tě. Výjimkou jsou pouze hasičské spe-

ciály Praga, které pan Příhoda zapůjčil 
specializovanému Hasičskému muzeu 
ve Zbirohu na Rokycansku.  

"Doufám, že současná vládní opat-
ření brzy pominou a budu moci pokra-
čovat ve stěhování dalších exponátů," 
říká Emil Příhoda. V Chomutově se 
nyní již připravují příslušné prostory 
pro prakticky kompletní archiv bývalé 
nejvýznamnější automobilky mezivá-
lečného Československa. Ten je zatím 
stále ještě v prostorách statku ve 
Zbuzanech, který již od loňského roku 
vlastní slovenský spolek Reflexia. 

Obsahuje zbruba 400 000 doku-
mentů a dalších předmětů. Mezi nimi 
například i ocenění, které vozy Praga 
získaly na různých výstavách a závo-
dech, ukázky doplňkového výrobního 
sortimentu továrny Praga (například 
šicí stroje i speciální zavazadla) a řadu 
kuriozit. Například diplomy a zástavy 
pro úderníky v dobách budování socia-
lismu. 

Po dlouhém hledání vhodných 
prostor nakonec panu Příhodovi vyšli 
vstříc představitelé Ústeckého kraje, 
kteří vyčlenili prostory v areálech býva-
lých školských zařízení. 

První vozy začaly areál opouštět již 
vloni v dubnu, poté ale na dlouhé mě-
síce přesun majetku pana Příhody za-
stavily oboustranně podávané trestní 
oznámení a následné soudní spory. 
https://automix.denik.cz/magazin/

epidemie-prerusila-i-stehovani-muzea-

praga-ze-zbuzan-do-chomutova-
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K muzeu Praga  
patří i motocykly 

ZAJÍMAVOSTI  

EPIDEMIE PŘERUŠILA STĚHOVÁNÍ MUZEA PRAGA  ZE ZBUZAN DO CHOMUTOVA 
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Tomáš Hyan   
21.4.2020 05:00 

Skútry jsou fenoménem šedesátých 
let, vznikly v padesátých a nyní prožívají 
renesanci. Československo bylo mistrem 
v jejich stavbě, Čezeta se stala doslova 
legendou a také slovenské Manety 
a Tatrany se těšily značné oblibě. Slavná 
Čezeta nyní prožívá znovuzrození 
v elektrické verzi, už od roku 1957 byla 
avantgardním zjevem na našich cestách 
a také obdivovaným dopravním prostřed-
kem, po němž lidé opravdu toužili. 

Čezeta byla dvoumístná, dámy v sukni 
směly na stroji sedět zboku za řidičem. Zrod 
skútru nebyl snadný, sériový model Čezety 
přišel dlouho po uvedení různých českoslo-
venských prototypů, jejichž autory byli 
zejména motoristický novinář Jaroslav 
Hausman a také známý Jaroslav František 
Koch, jenž stál u zrodu letecké továrny Avia 
a kromě vlastních motocyklů je konstruoval i 
pro tradiční pražskou strojírnu jako Praga 
BD (Breitfeld-Daněk). Zatímco Hausman 
využil trubkový rám, Koch si nechal patento-
vat originální samonosnou konstrukci, jež se 
nakonec stala základem sériové Čezety. 

Vývoj přebírají továrny   

Dalším vývojem Kochova skútru vznikla 
první Čezeta, jejíž realizací byla pověřena 
Česká zbrojovka (ČZ), později České závo-
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Reklama na internet 

dy motocyklové, n.p. (ČZM), se sídlem ve 
Strakonicích. Se jménem to bylo jednodu-
ché, motocykly ČZ nesly přezdívku Číza, od 
ní byl jen krůček k vznešenějšímu rozvinutí 
na Čezetu pro nový skútr. Zkušební jízdy 
probíhaly dokonce i v rakouských Alpách, 
kde jezdci zdolali bájný Katschberg Pass, 
když prověřovali především náporové chla-
zení motorů. Mezi řidiči byl také Jaromír 
Čížek, později náš první mistr Evropy v mo-
tokrosu (roku 1958 na Jawě 250) a v sedm-
desátých letech průkopník autokrosu, 
ovšem ještě před tím, než opustil Českoslo-
vensko. 

Zkušební jezdci a jejich Čezety 501 vyjeli 
v roce 1956 až na proslulý Katschberg Pass 
v Rakousku jen s náporovým chlazením 
motoru 

První ČZ 175 Čezeta se představila v 
roce 1956 jako typ 501, tehdy vznikla nultá 
série a výroba se rozběhla od roku 1957 s 
dvoudobým jednoválcem z motocyklů ČZ, 
který však po problémech s náporovým 
chlazením (typy 501/00 a 01) přece jen do-
stal ve vylepšených verzích (501/03 a 05) 
nucené chlazení větrákem a nabízel výkon 
osm koní (5,9 kW). Zadní kolo bylo ještě 
zavěšeno letmo na jednostranném kyvném 
rameni, obě byla odpružena inovativními 
pryžovými bloky, namáhanými na smyk. 

Elektrický dynamospouštěč se uplatnil 
poprvé v typu 501/05, standardní skútry 
měly spouštění nožní pákou. Skútr typu 
501/03 uháněl rychlostí až 80 km/h, spotře-
boval 3,3 l paliva na stovku kilometrů a vážil 
bez náplní 133 kilogramů. 

PŘÍBĚH MILOVANÉ ČEZETY 175. JAK S I ČEŠ I OBLÍBIL I „PRASE“  

Teď trávíte doma a u počítačů 
dost času a ani nevíte, jak staré 
produkty v počítači vyuţíváte. 
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...a pokračujeme 

 

Rekonstruovaný podvozek a ven-
tilátor  

Vylepšený typ 502, většinou s dynamo-
spouštěčem a výhradně s nuceným chlaze-
ním motoru ventilátorem, dostal v roce 1960 
nejen vyšší výkon 9,5 koně (7 kW) při 5 000 
ot./min, ale také přepracované zavěšení 
obou kol, jež značně zlepšilo jízdní vlast-
nosti. Hlavně nová zadní výkyvná vidlice, 
nyní oboustranná a svařená z ocelových 
trubek (dříve to byl hliníkový odlitek se za-
věšením kola z jedné strany), stejně jako 
tlačná kyvná vpředu už měly klasické kapa-
linové tlumiče s vinutými pružinami (nikoli s 
pryžovými bloky). 

Motor (nyní jednovýfukový) měl větší 
kompresní poměr a výkon také proto, že to 
umožnilo právě účinnější chlazení, větrák u 
válce byl poháněn klínovým řemenem přímo 
od klikové hřídele. Elegantní dvoubarevné 
skútry dostaly boční ukazatele směru. Ty-
pická paprsková dvanáctipalcová kola z 
výlisků, přivařených na brzdový buben, nes-
la přišroubované ráfky (kola využily rovněž 
prototypy lidového vozu Avia 350 z té doby). 
Úložný prostor byl pod dvojsedlem. Některé 
skútry si vezly náhradní kolo na zádi. Se 
čtyřstupňovou převodovkou dosahovaly 
největší rychlosti 90 km/h. 

Rozšířený sortiment 
Výrobce průběžně skútry vylepšoval a 

přidával nová provedení. Celkem bylo vyro-
beno 120 883 skútrů Čezeta všech typů v 
letech 1957 až 1964, z toho 58 433 prvního 
typu 501 v různých modifikacích. Vrcholu 

dosáhla produkce v roce 1959, kdy vzniklo 
25 048 skútrů Čezeta 501, nejvíce strojů 
typu 502 vyjelo v roce 1962, kdy se jich 
vyrobilo 20 086 kusů. Dva roky se vyráběla 
odvozená nákladní tříkolka typu 505 (1962 
– 1963). 

Nákladní tříkolka typu 505 byla ze skút-
ru odvozena už v roce 1961, série naběhla 
později. Shodný motor o objemu 172 
cm

3
 měl snížený výkon na 8,5 koně (6,3 

kW) při 4 500 ot./min a poháněl dvojitým 
řetězem obě zadní kola, ovšem s diferenci-
álem. K základním parametrům patří rozvor 
os kol 1 750 mm, celkové rozměry vozidla 
2 700 x 1 220 x 1 020 mm, vlastní/užitečná 
hmotnost 255/280 kg, největší rychlost 52 – 
62 km/h (plně naložená 25 km/h), stoupa-
vost 19 % a spotřeba směsi benzin/olej 4,4 
– 4,8 l/100 km. 

Základní provedení byl valník s trubko-
vým rámem, na přání se dodávala skříňová 
nástavba. Vzniklo celkem 5 895 nákladních 
tříkolek Čezeta. Jejich zadní část posloužila 
také čtyřkolovému Velorexu 350, který ale 
nedosáhl zdaleka takové popularity jako 
tříkolový „hadraplán“ Velorex 350/16, pů-
vodně určený jen pro invalidy. 

Exportní artikl a znovuzrození  
Čezeta se vyvážela prostřednictvím 

podniku Motokov i na velmi náročné trhy 
(například do Velké Británie), na Novém 
Zélandu se od roku 1960 montovala jako 
NZeta. Vznikl stylisticky spřízněný sidecar 
Druzeta z pražského družstva Drupol. Če-
zeta se stala kultovním vozidlem, čehož v 
roce 2015 využil britský podnikatel Neil 
Smith, žijící v Česku, k reinkarnaci v podo-
bě elektrického skútru Čezeta, vtipně zna-
čenému jako typ 506, a nabízeného s růz-
nou kapacitou akumulátorů (4; 6 nebo 8,5 
kWh) a nominálním/největším výkonem 
trakčního elektromotoru 5,7/8 kW, resp. až 
9,2/11 kW (typ 506/02). Ale to už je jiná 
historie. 

https://www.garaz.cz/clanek/pribeh-

milovane-cezety-175-jak-si-cesi-oblibili-

prase-21003867 
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Pandemie koronaviru nás „zavřela“ do-
ma, a tak asi většina lidí trávila v rodinném 
prostředí víc času, než obvykle. Proto jsem 
si řekl, že bych tady mohl třeba vzdát hold 

hlavně všem ženatým mužům, kteří museli 
být doma s vlastními manželkami, což ne-
bývá vždycky úplně jednoduché a bezpeč-
né, protože ….u ženské nikdy nevíš??? :-( 

 

NA OKRAJ 

… a někdy je to boj na 
ostří noţe (18+) 

DOMÁCÍ KARANTÉNA S PARTNERKOU. . . TADY KON ČÍ LEGRACE  
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NA OKRAJ 

Zdravení motorkářů 
dopis čtenáře SM 1959 

ZAJ ÍMAVOSTI ODEVŠAD 

A v nadcházející sezóně se můţete spolehnout na jízdní vlastnosti svého 
kvalitního motocyklu Jawa a jeho skvělých pneumatik  Barum nebo Mitas. 

Náš kamarád Fanda Č. se rozhodl, ţe 
dalšího Mercedesa si koupi v prove-
dení Pick-up, aby si na něm mohl 

vozit Čezetu. Kdybyste si však chtěli pořídit nějaký větší motocykl, třeba s 
automobilovým desetiválcem, tak k tomu se hodí podstatně větší Pick-up. 

Zatím asi  většina motocyklů ještě odpočívá v garáţích (je dnes těsně po 
Velikonocích a ještě ráno poletovaly vločky), ale aţ nastane ta pravá sezóna, 
některé  motocykly zase čeká těţká sluţba a mnohé zatěţkávací zkoušky. 

Kdyţ uţ jsem narazil na Veli-
konoce, tak letos asi moc vese-
lé nebyly, protoţe se koledníci 
museli trochu mírnit vzhledem 
ke karanténě A tak kaţdý si je 
oslavil po  svém. Náš neúnavný 
fotograf krásných ţen Zdeněk 
samozřejmě skvělou fotkou na 
téma „Zelený čtvrtek“, Leo z 
Německa jako vţdy nějakou 
originální figurkou s motocy-
klovou tematikou. 

Na karanténě díky koronaviru asi moc kladných stránek nenajdete, ale jsou 
výjimky. Kolegovi Fandovi se moţná podaří po několikaletém úsilí dokončit 
renovaci této krásné jawičky. Jedná se o Jawu 250 typ 557, takţe soutěţní 
provedení. Fanda jiţ má zrenovovaného Supersporta Jawu 250 typ 353-07 a 
taky „Švéda“ typ 579 ,tak je vidět, ţe k těmto jednoválcům má kladný vztah. 
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NA OKRAJ 

… i Vespy byly modré 
a nejen Pavlova Čezeta 

ZAJ ÍMAVOSTI ODEVŠAD—POKRAČOVÁNÍ 

Boj Brno—Praha neutichá ani při výjimečném stavu.  
Díky té slečně to vidím dnes na plichtu :-):-):-) 

Kolega Pavel G. Si udělal k velikonocům radost s konečně vyjel s celou soupravou tedy Čezeta + 
PAv a rovnou otestoval, jestli je pravda, ţe PAv vznikl  obestavěním karosérie kolem basy piva. A 
jestlipak někoho z vás napadlo, ţe od dob vzniku PAva se několikrát změnil tvar lahví piva??? :-) 

Kolega  Milan Veselý, kterého si moţná někteří z vás pamatujete, protoţe jsme společně  s ním a 
ještě se středočeským hejtmanem a paní Brutarovou odhalovali před 5 lety památník J.F.Kocha  

ve Mcelích, vydal dvě zajímavé knihy o motocyklech: 
 
NÁŠ MOTOCYKLOVÝ DOVOZ 

Prvních 70 let 
1895-1964 
Milan Veselý 

Vydavatel: V2 hokej s.r.o. 
Formát 220 x 290 mm, pevná vazba bez přebalu, 
432 stran, 1802 ilustrací, cena 1200 Kč 
 
Knižní novinka je výsledkem mnohaletého badatel-
ského úsilí autora a jeho přátel. Je zpracována jako 
encyklopedie mapující prvních 70 let dovozu motocy-
klů na naše území. Stěžejní důraz je kladen na co 
nejúplnější výčet značek působících na našem trhu, 
časové vymezení jejich působení a stanovení jejich 
úspěšnosti vyjádřené především počty prodaných 
kusů. U významnějších firem je proveden rozbor 
struktury typové nabídky, uvedeny informace o zá-
stupcích, provozní zajímavosti, nejvýznamnější spor-
tovní úspěchy a poznámky k životnosti jejich strojů a 
výskytu v dnešních sbírkách historických vozidel. 

Působení jednotlivých značek na našem trhu je u všech doplněno o základní fakta z jejich 
vlastní firemní historie. 

Kniha začíná stručným historickým přehledem shrnujícím prvních 70 let našeho motocyklo-
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vého dovozu. Následuje první část věnovaná 54 značkám, kterým se u nás podařilo prodat více 
jak 100 motocyklů. Jejich zpracování je podstatně podrobnější než zpracování zbývajících 219 
značek v druhé části.Obrovské množství ilustrací spolu s vysokou úrovní grafických i tiskových 
prací přináší publikaci reprezentativní charakter. Naprostá většina ilustračního materiálu byla 
převzata z dobových tiskovin a alb dobových fotografií výhradně tuzemského původu. 
 
NÁŠ MOTOCYKLOVÝ TRH 
Prvních 120 let 
1895-2014 
Milan Veselý 
 

Knižní novinka je výsledkem mnohaletého badatelského úsilí autora a jeho přátel. Cílem 
publikace je co nejstručnější, ale zároveň co nejkomplexnější popis vývoje prvních 120 let jed-
nostopé motorizace našeho území. Stěžejní část knihy je zpracována jako komentovaná a ilu-
strovaná statistická zpráva vývoje naší motocyklové výroby, prodeje, dovozu a motorizace oby-
vatelstva. Stručný text osvětlující i ekonomické, politické a legislativní pozadí je doplněn řadou 
mimořádně rozsáhlých tabulek s dosud nikdy nepublikovanými údaji. Druhá část knihy nastiňu-
je historii motorizace našich ozbrojených složek, pošty, vývoj dopravních předpisů, bezpečnos-
ti, nehodovosti, silniční sítě a sběratelsko-veteránského hnutí. 

Fakta z historie byla čerpána přednostně ze starých česky a německy psaných periodik a 
publikací. Pouze doplněna byla o informace ze soudobé české literatury a internetu. Většina 
statistických dat byla převzata z archivních firemních výkazů a ze Zpráv Českého statistického 
úřadu.  V menším rozsahu posloužily jako zdroj cenných informací dobové almanachy a dobo-
vé časopisy. Obrovské množství ilustrací spolu s vysokou úrovní grafických i tiskových prací 
přináší publikaci reprezentativní charakter. Naprostá většina ilustračního materiálu byla převza-
ta z dobových tiskovin a alb dobových fotografií výhradně tuzemského původu.  

 

NA OKRAJ 

Převoz motocyklu nebo 
skútru za automobilem 

Vydavatel: V2 hokej s.r.o. 
Formát 220 x 290 mm, pevná vazba bez přebalu,  
240 stran, 744 ilustrací, cena 700 Kč 

Jak vidíte, tak téma individuální dopravy s maximál-
ní ochranou osob, které by se určitě uplatnilo i v 
dnešní hektické době vlády koronaviru, není vůbec 
nové. Ten  „skútr“ nahoře na obrázku se jmenuje 
Mono-Scoot a pochází z roku 1965. 

Kamarád Jarda Zlámal mi poslal mail optimisticky nazvaný „Už je tu“ 
A co že to měl na mysli??? V mailu byl přiloženy odkaz na inzerát z 21.4. na serveru Auto-

bazar.sk ze Zvolena, který nabízí k prodeji indické Jawy. Je to trochu zvláštní, že to nabízí slo-
venský autobazar a dokonce i typ Pérák, o kterém se psalo, že teprve začnou práce na jeho 
homologaci. To ovšem nás potencionální zajímá o hodně méně než cena. Ta je myslím hodně 
„luxusní“. Při aktuálním kurzu cca 27,53 Kč/ € jsou ceny cca 180 000 resp. 200 000 Kč myslím 
trochu „mimo mísu“, a to i ve srovnání  s cenami dnes prodávaných motocyklů Jawa 350 OHC, 
které tento autobazar nabízí v cenách od 4 314 až 4 990 €, co je v přepočtu cca 120 000 až 
137 000 Kč. Počkáme si asi na ceny, které se objeví na našem trhu, ale i tak se mi zdá, že 
laťka je nasazena dost vysoko, a to i pro velké fandy značky Jawa. Vloni skončila Jawa po zda-
nění se ztrátou 15,3 mil. Kč. Jestli chce tímto způsobem vrátit svoji bilanci do černých čísel, 
nevím, jestli se jí to tak úplně podaří??? I zákazník má svoji hrdost :-(. 

Uţ v minulém čísle Občasníku 
jste mohli vidět zajímavý způ-
sob přepravy motocyklu. Ale 
prostorově nejúspornější pře-
prava je napříč ...ala bicykly. 
Lehké motocykly unese koule  
na autě, na ty těţší je lepší 
malý přívěsný dvoukoláček. 
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NA OKRAJ 

K historickému DK 
patří trochu nostalgie 

DŮM KULTURY STRAKONICE - F INÁLE 
O tom, že náš klub se aktivně zúčastnil na zpracování obrazů a textů pro výzdobu re-

staurace „Čezeta“, v nově rekonstruovaném Domu kultury ve Strakonicích, jsem vás už něko-
likrát informoval. Přiznám se, že jsem se těšil na slavnostní oteření, ale koronavirus zamíchal 
kartami i v tomto případě,  

To, jak vše probíhalo, mi vylíčil pan arch. Zákostelecký, který byl autorem celé přestavby 
DK, a tak se teď s vámi podělím o část jeho mailu. Autorem  fotografií je Václav Král. 

 
Historie otevření a zavření: 

Pokusím se krátce popsat celou časovou anabázi s dokončením a “otevřením”  
restaurace ČEZETA… 

10.2.2020 oficiální předání stavby investorovi (víceméně formalita) 
25.2.2020 kolaudace… zjištění nedodělků… 
27.2.2020 odpolední neoficiální prohlídka pro veřejnost (velký zájem - asi 200 lidí) 
2.3.2020  předání restaurace nájemci (příprava provozu) 
5.3.2020  kolaudační souhlas po doplnění všech potřebných formalit 
9.3.2020  zahájení provozu restaurace (první obědy pro veřejnost) 
11.3.2020 moje schůzka a večeře v restauraci s panem místostarostou (plánování                      
  slavnostního otevření…) 
12.3.2020 omezení provozu do 20:00 hodin 
13.3.2020 zavření restaurace :-( 
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NA OKRAJ 

Vespa se sajdkárem 
r.v. 1959 

Cestou na jeden loňský sraz  se kolegovi Zdeňkovi zastavila jeho jawička 640-ka a bylo to zřejmě 
tím, ţe sekundární řetěz místo toho, aby obíhal po ozubených kolečkách, coţ se běţně od něj 
očekává, se natáhl do prachu silnice jako had.  Byla to rozpadlá spojka řetězu. I kdyţ se to samo-
zřejmě nedá prokázat, myslím, ţe ji tam předchozí majitel jawičky namontoval obráceně, a tak 
pomalu ale jistě …...aţ se ucho utrhlo. Řetěz jsme na místě opravili, ale odnesla to jedna nohavice 
krytu řetězu a asi i motor dostal pěknou ránu, takţe po opravě se začala čím dál tím víc ozývat 
převodovka, hlavně na dvojku. 
Kolegovi nezbývalo nic jiného neţ do motoru nechat nahlédnout nějakého odborníka, a tak si 
dohodl s jednou nejmenovanou firmou  (Moto Stehlík Kolomuty pozn. red. ), ţe mu motorku v 
říjnu opraví. …...a kdyţ ani v březnu se převzetí motorky do opravy nedočkal, přišla mu vhod  
koronavirová mimořádná dovolená, pustil se do toho doma, motor vyndal, nechal opravit, zase 
zamontoval a za 14  dní bylo hotovo.    

Teď asi oslovím hlavně čtenáře—muţe. Vám všem, kteří nepatříte mezi 4% menšinu (i kdyţ je 
otázka, je-li to ještě menšina a dokonce 4%, při pohledu na ČT, politiky a umělce ten pocit ne-
mám :-() se uţ asi v ţivotě líbilo mnoho ţen. A taky se vám stalo, ţe by se vám líbil motor??? Ne-
myslím motorku, myslím prostě „motor“.  Mně se to stalo a tím mým vyvoleným je závodní motor 
Jawa 125. není to leţa-
tý V-twin, tyto motory 
nejsou moje parketa, 
ale je to krásný motor 
se dvěma klikovými 
hřídelemi. Nechci po-
lemizovat, jestli je ten 
motor nějak konstrukč-
ně skvělý, jeho výkono-
vé parametry si můţete 
najít. Ale ten motor je 
prostě krásný. A kdy-
bych ho měl, má před-
placené protekční, 
lukrativní a VIP místo 
v mé sbírce motocyklů 
a skútrů. 
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DOVOLENÁ 2020 - KDE??? … NO PŘECE „U NÁS DOMA“  
Mám tu pro vás jednu radu.  Pandemie koronaviru asi udělala čáru 
přes rozpočet nejen dovolenéchtivým zájemcům, ale i cestovkám a 
všem ostatním, kteří se o cestovní ruch starají a poskytují v tomto 
segmentu svoje sluţby.  Ale nezoufejte, pokud jste chtěli navštívit 
nějakou zajímavou destinaci ve 
světě, zkuste se porozhlédnout u 
nás doma, jestli tu třeba nenajde-
te něco podobného. Třeba to 
bude dostupnější fyzicky i finanč-
ně. Pár příkladů jsem si tu pro vás 
připravil, i kdyţ by se samozřejmě 
našly další ...máme u nás třeba i 
poušť nebo krasové jeskyně, kte-
ré byste taky třeba našli i jinde na 
Zeměkouli. A pokud si nevybere-
te (nebo vaše manţelka), zkuste 
to podle návodu vpravo!!! 
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Šikovný lakýrník vám vyrobí motorku i z auta 

 

NA OKRAJ 

Vyjíţďka v roce 1952 

ZAJ ÍMAVOSTI ODEVŠAD—POKRAČOVÁNÍ 
O traktorech Zetor jsem uţ  v Občasníku několikrát psal, m.j. 
i v souvislosti se dvěma chomutovskými dobrodruhy, kteří se 
se Zetorem 25 vypravili po ose z Chomutova na sraz veteránů 
do Slavkova, coţ je aspoň tak 400 km, pokud nechcete jet po 
hlavních silnicích. Nevím, jaká je průměrná cestovní rychlost 
tohoto traktoru, ale je to pořádný výlet. 
A teď si představte, ţe ten spolujezdec, tedy David Prchal, to 
nevydrţel a pořídil si svůj traktor. Jak vidíte na obrázku, má i 
skútr  Čezeta 501, a to dokonce historicky a tedy veteránsky 
významný. Jednak je z roku 1957 a jednak je to nejstarší sério-
vý skútr Čezeta 501 (tedy s výr. čís. po 100300), se kterým jsem 
se setkal.   

Tak přemýšlím, jak toto skončí. Třeba toho ti Chomutováci nechají, jinak by tam mohlo být hod-
ně přetraktorováno :-) (viz foto). A kdyby se zase spolu vypravili do Slavkova dvěma traktory, tak 
aby jim nebylo smutno, doporučoval bych traktory na cestu spojit a vytvořit tzv. Double Tractor 
(kdyţ na srazu v Chomutově jezdí Double Decker), protoţe cesta je dlouhá a mohou se spolu 
bavit …..tedy pouze v případě, ţe jejich oba traktory splňují přísné hlukové předpisy :-) 

Bylo to podobné jako dneska. 
Nejdřív dotankovat plnou, pak 
s kamarády pěkně v houfu 
vyrazit. Jen uţ dneska asi naše 
manţelky a přítelkyně nejezdí 
na skútrech  po vodě. 
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NA OKRAJ 

Rikša na prodej 
za 1300 Liber 

PLÁN  AKCÍ  ČSSČ  

Chtělo se mi teď napsat „NO COM-
MENT“, protože o tom, co s organizací akcí 
letos způsobil koronavirus, už toho bylo na-
psáno dost, a to i v tomto Občasníku. Ale 
vzhledem k tomu, že se jedná o důležité in-
formace, tak přece jen pár řádků připíšu. 

Když pominu menší akce, tak byly zruše-
ny tři skútrsrazy, a to dva pořádané naší sek-
cí ČSSČ (Západní Čechy a Peruc II) a mezi-

národní skútrsraz 2020, který se měl usku-
tečnit ve Spišské Nové Vsi na Slovensku.  

Všechny tři srazy jsou posunuty o 
jeden rok a předjednány příp. je již zamlu-
veno ubytování. Přesné termíny budou 
upřesněny, ale počítejte s tím, že se jedná o 
co nejbližší termíny k těm letošním. Tak si 
to nezapomeňte zanést do svých dlouhodo-
bých plánovacích kalendářů!!! 
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To mi takhle jednou přišel mailík, ve kterém mi 
kolega Mirek poslal  fotky skútru Čezeta 502 a k 
tomu dopis, že by ho chtěl prodat. Dopis ve 
zkrácené formě přikládám stejně jako fotografie. 
Pokud byste měli o skútr zájem, rád vám na 
Mirka pošlu kontakt. 

Čezeta 502 je ve stavu, jak jsem 
ji koupil od předchozího majitele ve 
Vyškově. Je původní, minimálně po-
škozená v podobě drobných oděrek. Je 
s doklady a aktuálně má i STK. 
Jediné, co není původní, je podsed-
lový díl. Ten jsem vyměnil, protože 
ten původní má poškozený slot na 
zámeček, který asi někdo páčil. Na 
skútru je teď díl nově nastříkaný. 
Původní díl bych přidal k čezetě 
novému majiteli. 
Na Bazoš a další weby koukám jen 
zřídka, ale opakovaně jsem tam našel 
jak ne úplně vkusně rekonstruované, 
tak ne příliš zachovalé exempláře 
s cenou kolem 100 tis. Kč. … Tak 
bych asi něco podobného taky chtěl 
zkusit, prodat ho nutně nepotřebuju, 
ale kdyby se potvrdila taková cena 
jako reálná, jsem připraven prodat.  

 

NA OKRAJ 

Nezapomínejte na 
všech akcích fotit!!! Sice dalším a už snad realizovaným a 

hlavně realizovatelným srazem bude sraz ve 
Žďáru nad Metují, ale hned následující sraz 
spojený s akcí II. výškové prémie Liberecka 
nevidím úplně růžově. 

Kolega Lukáš Strouhal, který připravil 
předcházející dva ročníky, se tak nějak letos 
tváří, jako že o ničem neví, a tak vy, kteří 
jste uvažovali o tom, se této akce zúčastnit, 
máte jen jednu možnost. Sledujte informace 
na stránkách https://vyskove-premie-
liberecka.webnode.cz/, jestli se tam 

objeví nějaké informace. Zatím tam ještě nic 
není, a tak nad celou akcí visí veliký otazník. 

Pro tento sraz nezajišťoval náš klub uby-
tování, to bylo (výjimečně) individuální. A tak  
jsme to plánovali i letos s tím, že se sejde-

me na sobotní vyjížďce organizované Luká-
šem. Pokud tato vyjížďka nebude, tak asi 
budeme muset trochu zaimprovizovat, proto-
že zrovna v letošním roce přijít o další pláno-
vaný sraz, by bylo přinejmenším hloupé. 

A tak vy, se kterými jsem v mailovém 
kontaktu, můžete očekávat nějaké informace 
ohledně náhradního řešení (pokud to bude 
nutné), samozřejmě že informace budou i na 
těchto našich klubových webových strán-
kách, kde se právě při čtení Občasníku na-
cházíte. 

I I I . VÝŠKOVÉ PRÉMIE L IBERECKA 

1.8 .2020 

O přesunutých srazech jsem už psal, takže ať 
se nám (vám) to líbí nebo ne, je už třeba se 
zase začít zajímat o srazy pro rok 2021, proto-

že ti, co se aktivně těchto činností účastní, dobře vědí, jak je složité jednání s majiteli kempů a 
penzionů, kteří nechtějí přijít ani o jednu placenou noc a jedno placené lůžko …..a dá se před-
pokládat, že po letošním roce, kdy mají všichni určitě finanční ztráty díky koronaviru, budou v 
tomto směru příští rok ještě důslednější.  

A tak vy všichni, kteří máte nějaký nápad ….sem s ním. Pobavíme se o tom, jak termín 
pasuje do našich časových plánů, samozřejmě i s ohledem na veteránské burzy popř. další 
hojně navštěvované akce.  Vím, že něco měl za lubem Zbyněk, a co Jihočeši, zase třeba jed-
nou Lhenice s nějakým hodnotným programem???  Přihlásila se mi parta skútristů z Českých 
Budějovic, další parta z Práchovic, tak by to asi nebylo od věci, kdyby se další kolegové zapo-
jili do přípravy akcí??? Popřemýšlejte, je čas, ale ne moc :-). 

>>> ROK 2021 <<< 
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Je to neuvěřitelné, ale České 
dráhy připravily pro letošní 
letní sezónu cyklistům a mo-
torkářům milé překvapení v 
podobě nových vlaků typu 
GBM (z anglického Gyroscopi-
cally-balanced monorail ). Jed-
ná se o vlaky, které jezdí po 
jedné koleji, takže náklady na 
přepravu jsou poloviční a dráhy 
nabízejí slevu oproti běžnému 
vlaku 50% !!!  A to omezení pro 
motorkáře a cyklisty je dané 
tím, že je třeba udržovat rovno-
váhu….sice ne stále, ale při 
zastavení vlaku, nastupování a 
vystupování osob apod. Převá-
žejí se i bicykly., motocykly ne. 

NA OKRAJ 

České dráhy pro 
cyklisty a motorkáře 

PO UZÁVĚRCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Určitě je vám dobře známý obraz Františko Ringo Čecha „zvířátka ob-
divují píču“. Dlouho jsem nevěděl, kde autor vzal tuto zajímavou inspi-
raci, až nedávno jsem  náhodou objevil zřejmě zdroj tohoto nápadu. 
Proč by tento ženský orgán (více se dozvíte ve Wikipedii htt-
ps://cs.wikipedia.org/wiki/Píča) nemohla obdivovat zvířátka, když s 
takovým obrovským zájmem ho obdivuje i designer firmy Renault ….a 
podle jeho výrazu je možno usuzovat, že se na něj nemůže vynadívat. 

Kolega Mirek z Prahy, dříve aktivní skútrista, dnes už jen skútrista „těoretik“ se rozhodl pro reno-
vaci trochu menších skútrů, než je Čezeta. Chtěl zrenovovat Pionýra 21, sháněl díly, ale nějak se mu 
to vymklo z ruky, občas dílů koupil víc, tak nakonec zjistil, že má díly na dva Pionýry  :-).  Ale mohl 
třeba udělat jednu „dvacítku“ a nebo aspoň té  jedné „jednadvacítce“ dát výraznější  barvu !!!  

Docela zajímavý, lehký a jednoduchý vozík na převoz motocyklu nebo skútru. Určitě se tento vozík 
vejde dobře do garáže, nechá se položit na skříň nebo zavěsit pod strop. Škoda že nevíme, jak lehce 
se na tento vozík s motorkou najíždí, ale myslím, že to bez pomocníka asi nepůjde  :-( 
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NA OKRAJ 

Bojový skútr 

DOPIS SKÚTRISTY 
Před pár dny jsem dostal krásný mail od jednoho skútristy z jihu naší země, a tak s jeho dovo-
lením ho tady celý přetisknu: 
 Dobrý den, 
s předchozími knihami (mám je přečtené) jste mi udělal velkou radost. 
Ale s tou poslední (dnes mi ji partnerka koupila) tak velkou, ze jsem 
se rozhodl Vám napsat poděkování. V té knize totiž jsem vyfotografo-
vaný i s mým skútrem a kamarádem. Viz foto v příloze. Dále přidávám 
fotky mého skútru a naši party skútristů z Českých Budějovic. 
Přeji hodně zdaru a jen tak dál. 
P.S. Snad se na nějaké pěkné akci se skútry setkáme. 
Tomáš Kreps  

Skútr lze použít k různým úče-
lům, během 2. světové války 
sloužil jako vozidlo výsadkářů, 
ale jeho účinkování v armád-
ních službách neskončilo. I 
dnes používají zahraniční ar-
mády plně vyzbrojené skútry. 

A zase se můžeme podívat, jak úspěšně nám rostou ceny veteránů i jiného historického materiálu.  
Když jsem někdy v polovině 90. let sháněl renovační dílnu pro renovaci předválečné ČZ 175, dostal 
jsem nabídku za 40 000 Kč, ale odmítl jsem ji. Tenkrát tento stroj po renovaci byl k dostání tak za 
35 000 Kč. Když teď u toho motocyklu vidím desetinásobné částky, tak si říkám, že asi opravdu 
ceny veteránů tak úplně nekopírují inflaci :-(. 

Když tu máme ten krásný bojový skútr (vpravo), vlastně dva typy určené pro odlišné bojové opera-
ce, tak se ještě podívejte na dva zajímavé obrázky. Jednak celopancéřový motocykl Harley David-
son se sajdkárem (tady je jasně vidět, že ve válce byly proti tomuto stroji německé BMW Sahary 
zcela nechráněné a tedy jako zbraň  naprosto „bezzubé“. Na druhém obrázku je dokonce prototyp 
tzv. „mototanku“. Jedná se o jednostopé velice rychlé a pohyblivé vozidlo s velkou palebnou silou. 
Jak se ale udržuje rovnováha při jízdě a jeli možná střelba za jízdy jsem se nikde nedočetl  :-(. 
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NA OKRAJ 

A co takhle trochu 
cyklo-side-turistiky??? 

Na str. 31 tohoto čísla jste mohli vidět Jawu 
250/557 v renovaci. Psal jsem, že by se mohla 
renovace díky koronaviru podařit dotáhnout 
do vítězného konce ….a podařilo se. Jak vidí-
te, motorka je moc hezká a Fanda (ten vlevo) 
se může spokojeně usmívat. 
Vždycky když vidím takhle krásnou dokonče-
nou renovaci motocyklu, tak si říkám, že 
nejsme my Češi-veteránisti asi zase tak moc 
praštění, když nadhodnocujeme naše domácí 
motocykly nad ty zahraniční. …..tohle je pře-
ce krásná motorka, nebo ne??? 

Určitě všichni znáte tu historku, že velikost  
návěsného vozíku PAv 40 byla navržena podle 
basy piva, aby se tam pohodlně vešla. Ale 
napadlo vás někdy, podle čeho byla navržena 
velikost vozíku PAv 100, který byl určen za 
osobní automobily??? 

….no přece podle velké basy piva :-):-):-) 

Poznáváte tu  růžovou-bílou Druzetu. No 
samozřejmě patří našemu kamarádovi Zdeň-
kovi, jinak také našemu stálému dodavateli 
fotografií. Slíbil, že až bude teplé počasí, že i 
řidička jeho Druzety bude pro fotografování 
lépe, tedy méně,  oblečená, jak jsem mu už 
jednou také doporučoval. Doufám, že se má-
me na co těšit :-). 
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NA OKRAJ 

… a nebo obytné 
tri-cyklistiky??? 

A je tu zase závěr, ono taky, co jiného 
můžete na konci čekat??? Toto číslo by se 
dalo nazvat jako „koronavirové“ ….a doufej-
me, že už takové další žádné nebude. 

Od července už můžeme sundat roušky, 
jsou povolené akce s větším počtem lidí, 
takže už zase budou burzy a snad se větši-
na věcí vrátí do starých kolejí. I když něco by 
se ani vracet nemuselo, ale to bych tu musel 
zase vložit společenské nebo politické okén-
ko. Jak tak pozoruji, ty hnusné vztahy na 
naší politické a společenské scéně se asi 
oklepaly z koronaviru nejrychleji. A tak, když 
čtu takový citát, jako je tento, říkám si, že asi 
není daleko od pravdy. 

Já myslím, že bychom měli být rádi, že 
nejsme na špici těch nejvíce postižených 
zemí. Bohužel, po bitvě je každý generál :-(. 

A co jinak??? Oproti minulým rokům se 
nějak letos to léto nemůže pořádně rozeběh-
nout, jako kdyby mělo ucpanou hlavní trysku 
a běželo jen na volnoběh. Ale doufejme, že 
se to „profoukne“ a léto nabere na otáčkách. 
Musíme přece dohonit ty kilometry, které 
jsme už měli jindy v této době naježděné :-). 
Ale až ty kilometry budete dohánět, tak pro-
sím opatrně. Jakmile se povede víkend, je 
teplo a slunečno, tak se určitě objeví ve 
zprávách informace o  havárii motorkáře :-(. 

Takže vám všem přeji mnoho šťastných 
kilometrů, krásných zážitků a přiměřeně tep-
lé léto bez virů, klíšťat, komárů a podobných 
neřádů, kteří se na nás už celou zimu těšili. 

ZÁVĚR  
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PŘÍLOHA  
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