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E DITORIAL
Milí přátelé skútrů, motocyklů,
dobrého čtení a neotřelého
humoru, prostě všichni vy,
které ještě nepřestalo bavit
(ani po více než 20 letech) číst

Občasníku s výročím firmy Zetor, jejíž výrobky jsou už také dlouhou dobu v hledáčku
veteránistů. A tak si určitě toto jubileum také
(aspoň v příloze) připomeneme. Tady skončíme obrázkem kněžny Libuše, která prorokuje Občasníku další skvělou budoucnost.
(pokračování na str. 2)

Čezetářský občasník.

Minulý Občasník byl jubilejní, oslavili jsme
20 let jeho existence. Tento je zase jubilejní, a to svým 75. číslem. Já vám slibuji, že
ten příští už jubilejní nebude, aspoň mě
žádný důvod pro další jubileum nenapadá.
Ale co mě napadá, je analogie čísla tohoto

1

O BSAH :
Úvod

1

Plán akcí ČSSČ

2

Co jsme dělali

3

PF 2021

4

Čtenáři nám píší

7

Střípky z hist. RVHP

19

Motocykly 350 ccm

29

Zajímavosti

34

Závěr

51

Přílohy

52

NA OKRAJ
Blbec je blbec
Těch 75 čísel Občasníků a
těch 20 let znamená, že
jsem se za tu dobu setkal
osobně i písemně s mnoha
lidmi, většina těchto kontaktů byla fajn, ale samozřejmě se našli i blbci (a
nejen muži), kterým bych
rád věnoval tento sloupec
„Na okraj“.
A ten nadpis jsem si půjčil
z jednoho staršího kresleného vtipu, kde otec poučuje
syna a říká mu:
Blbec je blbec, blbce se bát
nemusíš, nebezpečnej je
pilnej blbec!!!
A já k tomu ještě přidám
několik dalších:
Nejhorší srážka v životě, je
srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z
takové srážky, vyjdete
vždycky jako největší blbec
pod sluncem.
Kde blb, tam nebezpečno.
Nikdy se nehádej s blbcem.
Klesneš tím na jeho úroveň
a tam tě on porazí. Protože
v tom má větší zkušenosti.
Proti hluposti se bojovat
musí, ale vyhrát se nedá!..
A teď už se podíváme na
nějaké okomentované obrázky. Využiju i moudrostí
pana Wericha.

V pokračování Editorialu z titulní strany se vrátím k tomu 75. výročí
firmy Zetor, abych na to nezapomněl.
Takže článek vám doporučuji a určitě
je dobré, že Zetor má nový designový tvar svých výrobků, takže doufejme, že je před ním také skvělá budoucnost a že se jako jedna z mála
tradičních českých či československých značek udrží v ostré zahraniční konkurenci, která určitě na trhu
traktorů celosvětově existuje.
Ale to není všechno z oblasti
traktorové techniky. A jestli Zetor
slaví 75. výročí, tak jeho zmenšenina
1:25, tradiční plechový traktůrek s
třístupňovou převodovkou, se začala
vyrábět sice v roce 1957, ale vývoj
byl dokončen v roce 1956, tedy před
65 lety, ovšem firma na výrobu plechových hraček byla založena už 15.
února 1946, takže stejně jako Zetor
před 75 lety!!! Dnes ve výrobě pokračuje firma Kovap Náchod.
Samozřejmě, že i jubilejní číslo má své tradiční kapitoly, které ovšem jsou svým obsahem
trochu netradičně posunuty směrem k zajímavostem, střípkům z doby RVHP, článkům z oboru
veteránismu apod., protože díky okurkové sezóně motorkářů a samozřejmě i
Covidu není v rubrice „Co jsme dělali“ skoro o čem psát.
právě teď na březen vyhlášeno u
Jak všichni dobře víte, bylo
nás téměř „stanné právo“, a tak
jsme samozřejmě znovu přišli i o
možnost navštívit společně muzeum motocyklů na Křivoklátu.
Proto se pokusím i toto číslo vydat trochu dřív než až na začátku
jara, třeba se vám v těchto dnech
domácího vězení bude nějaké to
čtení hodit.
úvodu :-). Určitě chápete, že pro
Ještě jedna poznámka na závěr
Čezetářský občasník se těžko hledají
témata týkající se skútrů Čezeta,
zvláště v okurkové sezóně a ještě poznamenané covidem, kdy se nemohou konat žádné klubové akce. A tak hledám další témata, která by mohla vás čtenáře zaujmout. Proto lovím v
historii RVHP v období hlavně 50. a 60. let (tedy období výroby Čezet), ale také v oblasti skútrů jiných značek a třeba i sajdkárů popř. kapotovaných motocyklů a různých vozítek, která
měla ve výše jmenovaném období (nebo i později) nahradit právě skútry a poskytovat větší
uživatelský komfort pro cestující.
Proto doufám, že i v tomto čísle najdete pár zajímavostí, které se vám budou líbit. A pokud
mi nějaký obrázek nebo článek nahraje „na smeč“, tak ho rád vracím :-):-):-)

P LÁN

A KCÍ

Určitě jste si všimli, že tato rubrika je
tentokrát hodně na začátku a velice zkrácená, protože není o čem psát.
Plán akcí zůstává stejný, jak byl uveřejněn v minulém čísle Občasníku a jak ho
najdete i na těchto webových stránkách
(www.skutrklubcezeta.cz). Dnes vám neumím říct, jestti se uskuteční mezinárodní
skútrsraz na Slovensku a jestli pojedeme
navštívit Berchtesgaden….já ani dokonce
nevím, jestli zase nebudeme muset rušit i
srazy tady u nás v tuzemsku, jak tomu
bylo v loni. Zatím ten vývoj koronavirové
situace není ani trochu optimistický, a
když k tomu přidám názor pana presidenta,
který údajně v nějakém projevu odhadl uklidnění této situace na září, tak ta prognóza
není ani trochu hezká.
V loňském roce jsme naši sezónu zahájili
jednodenními vyjížďkami, ale ty by ani v
současné době legislativních zákazů nebyly
možné, protože jsme z různých okresů a ani
bychom se nemohli sejít. A tak nezbývá nic
jiného než čekat a situaci řešit za pochodu.
Srazy objednané máme (mám na mysli samozřejmě ubytování), takže pokud bude
situace příznivá a pohyb po naší krásné
vlasti volný, máme se na co těšit.
Ještě sezóna nezačala, a tak je třeba
trochu divné, že už budu mluvit o roce 2022,
ale mám příslib od Zdeňka Pauluse na zorganizování srazu na severní Moravě (tam
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ČSSČ

jsme už dlouho nebyli a chystáme se tam
kvůli návštěvě Muzea Tatra v Kopřivnici),
takže mi tato nabídka přišla velice vhod a
tady o tom píšu proto, aby tento slib nezapadl v propadlišti dějin. Jinak jméno kempu
znám a zatím si to nechám pro sebe.
Takže vy, které mám ve svém mailovém
adresáři, budu informovat o tom, co se kde
a kdy konat bude a co ne, samozřejmě se
pokusím toto i pro všechny ostatní uveřejňovat na těchto webových stránkách v aktualitách. Pokud budeme zase začínat jen
těmi vyjížďkami, které jsou často svolávány
na poslední chvíli telefonem, tam je ta informovanost složitější, ale asi nic lepšího momentálně nevymyslíme.
Takže i přes tyto všechny problémy si
přejme hezkou sezónu.

CO

JSME DĚLALI

Tak to vypadá, že budeme asi v těch samých místech, kde jsme byli vloni …..nic nebude
fungovat, všechno bude zakázané, obědvat budeme na chodníku jak bezdomovci….to ušatý
torpédo Blatný bude dál kolem sebe šířit strach, dál nám budou lhát, dál budou do nás nutit
vakcíny pochybného původu s ještě pochybnějšími účinky, hlavně že si někdo napakuje
kapsy.
Dnes je 8. února a vláda opět prodloužila výjimečný stav, což znamená, že zase budeme
naše akce jen škrtat a škrtat.

SETKÁNÍ VETERÁNŮ POD ŘÍPEM 1.1.2021
První letošní akce, která se pravidelně
koná na úpatí bájné hory Říp, měla být organizována zcela jinými organizátory, a to
nějakým Motoklubem ze Mšena. Rovnou
říkám, že kromě toho, že jsem tam zahlédl
dva mopedy Stadion s vlaječkami tohoto
klubu, jsem žádnou pořadatelskou službu
nezahlédl. A dokonce jsem se dozvěděl od
znalce místních poměrů, který mluvil se
starostou obce Rovné, že nikdo nežádal o
povolení uskutečnění této akce. Takže tak
trochu nepřehledná situace.

Na duhou stranu….značky zákaz vjezdu
byly přelepené a na silnici a na parkovištích
byla početná skupina organizátorů, kteří
vybírali vstupné—tedy vlastně parkovné, to
znamená, že toto vše bylo pod hlavičkou
obce :-). Každopádně, akce se uskutečnila,
veterány se sjely, dokonce byl na úpatí otevřen pojízdný stánek s občerstvením, který
byl docela dobře zásoben a třeba čerstvé
horké bramboráky chutnaly i koním :-).

000 km). Tak mu držme palce. Mezi veteránisty byl i nějaký neznámý skútrista, ale
zdržel se jen chvilku.

Samozřejmě, že kromě tohoto srazu
veteránů funguje Říp jako poutní místo,
kam proudí mnoho lidí celé vánoční svátky,
víkendy apod. Ale tolik aut, jako letos, jsem
tam ještě nikdy neviděl. Auta návštěvníků
parkovala na polích po obou stranách cesty
směrem vzhůru k Řípu. A tak zase se ta
opatření naší bdělé vlády trochu minula
účinkem.

Z naší skútristické party jsem tam potkal
jen Pavla Vágnera a Martina Semanského
se ženou, ale tradiční účastníci dorazili,
letos přijel i Jarda Šíma. V Občasníku jste
mohli číst o vernisáži jeho výstavy i o jeho
oslavách při ujetí 1 500 000 km. Tak u Řípu
nás informoval, že se letos chystá oslavit
další metu, a to 1 000 000 mil. (tedy 1 609
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NA OKRAJ
...a pokračujeme o
blbcích :-)

PF 2021
Tak ještě krátce zavzpomínáme na loňské Vánoce, převážně díky aktivitě kamaráda Lea z Německa, podíváme se na některé speciality vánoční kuchyně a také na pomník, který tomu loňskému roku někdo vymyslel. A pak už jako tradičně pf-ky od kamarádů, převážně
s motoristickou tematikou.
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NA OKRAJ
Ceny v Praze jsou mírné

HOROSKOP 2021
Co nás čeká a nemine v roce 2021?
Náš tým astrologů vám na tuto otázku podá
jasnou odpověď. Obecně bude energie
tohoto roku přinášet změny hlavně do vztahů. Bude však vybízet také k introspekci,
takže můžeme očekávat obrovské změny
ve stylu myšlení.
Ze začátku vám prozradíme, že rok
2021 si pro nás připravil zvraty ve vztazích
- ať už rodinných, partnerských nebo přátelských. Poloha Uranu nás vybízí k tomu,
abychom prozkoumali naše pocity a priority
a následně zhodnotili, zda se s nimi naši
blízcí ztotožňují. Pokud ne, právě letos se
ukáže, zda má další udržování vztahu smysl, či nikoliv.
Jupiter ve Vodnáři v nás probudí touhu
pomáhat ostatním. Ohnivým znamením by
tato energie mohla pomoci se přenést přes
egocentrismus, a tak harmonizovat vztahy
s jejich okolím. Naopak zástupcům vzdušných znamení, která už tak disponují humanitárním smýšlením, by mohla spíše uškodit, protože by
mysleli pouze
na ostatní a
zapomínali při
tom na své
potřeby.
V roce 2021 si
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také uvědomíme,
jak velkou
s i l o u
opravdu
disponujeme. Naše
intuice
bude zesílena a spolu s ní i schopnost manifestace,
díky čemuž pochopíme, že si realitu opravdu převážně tvoříme sami. V důsledku budeme pociťovat touhu změnit svůj život k
lepšímu.
Co se týče práce, vaši nadřízení či klienti si všimnou vašich neotřelých nápadů.
Možná se ocitnete i ve stavu, kdy si budete
klepat na čelo a přemýšlet nad tím, kde se
ve vás ty revoluční myšlenky berou. Vašim
spolupracovníkům asi nebudete vysvětlovat, že vám inspiraci dodává Jupiter ve
Vodnáři, to ale nemění nic na tom, že se na
vašem kreativním myšlení výrazně podepíše.
Dostanete příležitost jednat v souladu
se svými hodnotami. Pokud se napojíte na
váš vnitřní hlas, což vám letos půjde velmi
snadno, nebudete na svůj život pohlížet z
perspektivy odporu a namísto toho uvěříte
tomu, že vše je tak, jak má být.
Zdroj: https://www.astrohoroskop.cz/
horoskop-2021

Č TENÁŘI
Čím začneme….tak asi silvestrovskou
oslavou v čáslavském soukromém Harleyklubu a novoročním přípitkem za zvuku motoru
Čezety (sice tady to neuslyšíte, ale věřte mi
to, dostal jsem k tomu i ozvučené video :-)).
A aby Pavel po bouřlivých oslavách nabral

NÁM PÍŠÍ
zase trochu kyslíku do plic, poslal mi ještě
další fotky se vzkazem:

„Ahoj Marceli, zimní, zasněžená vyjíždka, musel jsem Vaškovi
ukázat sníh, je to u nás vzácnost. Zdraví Pavel G.“

Pak se ozval Tomáš Kreps, takové dopisy a pokud budu snímek v lepším rozlišení mít,
mám nejraději:
pošlu vám ho. To není problém.
Ahoj a děkuji za parádni čtení
Další připomínka byla, že v některém článna svátky. Gratuluji k 20 výročí ku se čte text ve sloupcích odshora dolů, v
a je to pro mě čest mit skutra některém článku jsou jisté bloky, kde je
na titulní straně. Jsem rád, ze nutno přeskočil ve čtení z levého sloupce na
jsme se mohli stát součástí va- pravý třeba uprostřed stránky.
šeho příběhu skútr Čezeta. Přeji
Jsem si toho vědom, a když to pak po soklidné Vánoce, mnoho zdraví a bě čtu a říkám si, že to není úplně ideální rozosobních i klubových úspěchů do ložení textu, ale utěšuji se, že čtenáři Občasníku jsou inteligentní a že to pochopí :-) :-):-).
nového roku.
Co s tím??? Asi nemám jednoznačné řeJen tak dál. TK
Dalším pisatelem, který přiložil své polínko šení, ale budu se snažit to maximálně zprůdo ohně, byl Kamil Tichý, který taky konečně hlednit. Já si myslím, že by takovým vodítkem
napsal něco ke zlepšení Občasníku. Já se mohlo být rozmístění fotek. Pokud jsou obrázkritice nebráním a pokud to je v mé moci a ky v textu rozházené, čte se text postupně
nemám k tomu vyloženě opačné stanovisko, odshora dolů v levém, a pak v pravém sloupci.
Pokud bude uprostřed článku blok fotografií
tak rád vyjdu čtenářům vstříc.
přes oba sloupce a bude tvořit ucelený čtveMěl dvě připomínky, které už shrnu vlast- rec nebo obdélník a text nad ním se bude k
ními slovy a rovnou se k tomu vyjádřím. První němu přímo vztahovat, tak bych i ten text nepřipomínka byla na špatné rozlišení někte- chal v bloku, ale budu se snažit tuto variantu
rých snímků.
nějak minimalizovat.
Tak tady jsou tři důvody. První je ten, že
Možná i ten blok fotografií by mohl být
opravdu některé snímky získám už v takovéto umístěný v jednom sloupci - fotky pod sebou,
nekvalitní formě, druhý důvod je ten, že sním- aby to nemátlo. Jen v případě, že některá
ky zmenšuju, protože při dnešních velikostech fotografie je tak velká, že přesáhne šíři sloupobrázků několik MB, narůstá nekontrolovaně ce (např. společné fotky ze srazů), tak v takoobjem textového souboru, takže to musím vém případě budu asi muset nadále zvažovat,
trochu brzdit. Třetí důvod je ten, že vlastně co bude v jednotlivých případech nejlepší a
Občasník je tiskovina pro formát A4, kde rozli- nejsrozumitelnější navazování textu. Toto
šení je dostačující. Pokud si to pak zvětšíte na číslo berte jako přechodové (některé články
velkém monitoru, není to ono.
už mám napsané), to příští už z tohoto pohleA řešení??? Pokud budete mít o některý du co nejvíc „zoptimalizuji“. MM
snímek zájem v lepší kavlitě, napište mi mail,
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NA OKRAJ
Čezeta 505 rikša
Ještě než náš kolega a čerstvý důchodce Láda pověsil
klempířinu na hřebík, tak z
jeho dílny vyjela zrenovovaná rikša. Byla prý ve stavu,
že mu ta klempířina dala
pořádnou fušku.

AUTOPRŮMYSL NDR

NA OKRAJ
Fenomén radiopřijímač
Radiopřijímač zažíval svůj
boom v meziválečném období, za války byl hlavním
zdrojem informací, v 50. letech se objevily „tranzistoráky“ a dnes je vlastně pro
mladou generaci téměř nepotřebným médiem. Od
mládí jsem hrál na kytaru a
obdivoval jsem elektronickou kytaru Jolana Big Beat,
která měla kromě zesilovače na monočlánky i zabudované rádio. Nikdy jsem ji
neměl, nějak nebyly peníze.

A představte si, že třeba v
50. letech existovala i jízdní
kola se zabudovaným radiopřijímačem. To je dnes až
neuvěřitelné. Ale já se přiznám, rádio poslouchám
stále a rád, doma, v autě i
garáži. A dnes ten výběr
stanic je neskutečně pestrý.

Tady jsem přidal k dopisu i nadpis, protože svými články z historie NDR jsem trochu zaktivoval česko-německého kolegu Tonyho Kratochvíla, který mi poslal vlastně článek nazvaný
„Autoprůmysl NDR“, kde vysvětluje ekonomickou situaci v NDR po II. světové válce a s tím i
problémy spojené s motocyklovou a automobilovou výrobou.
Tady už trochu narážíme na historické fakty, které nejsou úplně motocyklové, ale spíše politické a já bych to nechtěl nějak hodnotit, co je a co není správné. Faktem je to, že škody a miliony
zmařených životů, které Německo způsobilo tehdejšímu Sovětskému Svazu svou agresí , nemůže
Německo nikdy nahradit a odčinit. Na druhou stranu tu Tony předkládá velice zajímavá čísla a
fakta, která se běžně neuvádějí a které asi jasně dokladují, proč NDR byla hospodářsky zaostalá
oproti NSR, i když po válce stály na stejné startovní čáře.
Pro lepší poznání průmyslového vývoje
bývalé NDR si musíme přiblížit jeho historii.
Po územním obsazeni Rudou armádou
propadlo cele NDR pod správu Sovětského
svazu. Zatímco NSR obdrželo pro svůj vývoj
tzv. Marshalluv plán, tak Sovětský svaz se
snažil vyčerpat všechny možné technické,
lidské a zemědělské zdroje pro obnovu
vlastního zničeného území. Tak bylo demontováno do roku 1953 celkem 3 000 fabrik jako vojenská reparace v hodnotě 6 miliard říšských marek (RM, tehdejší kurz ke
koruně byl přibližně 1:10). 25% celkové
výroby muselo NDR odvádět Sovětskému
svazu a její konečná výše dosáhla 54 miliard RM.
Do roku 1947 bylo vytrháno 11 800 km
kolejnic, odvezeno 900 lokomotiv, do roku
1953 odvezeno 1 100 lodi a 216 300 t uranu. Za toto zboží nebyla uhrazena žádná
náhrada a teprve v roce 1960 dosáhlo východní Německo stejný objem výroby jako v
roce 1936. V roce 1958 bylo NDR dovoleno
odkoupit od SSSR 200 fabrik a byl zrušen
výdej potravinových lístku.
Tímto chronickým nedostatkem základních surovin a potravin bylo ohroženo zásobování obyvatelstva a v roce 1953 vypukly
silné nepokoje a stávky, které byly krutě
potlačeny Sovětskou armádou. Celkovou
situaci negativně ovlivnila hospodářská blokáda USA, což se východní vláda snažila
kompenzovat výrobou plastových karosářských dílů (P 70, Trabant) či výrobou vlastni
elektroniky. Přesto, že území NDR bylo do
skončeni války mimořádně průmyslové, tak
byly přetrženy svazky dodavatelů, jako Mahle, Bosch, Hella, Pierbug, Solex, ložiska
Fischer atd.
Při tehdy ještě otevřené hranici provádělo NSR nábor odborné pracovní sily, což
vedlo k odlivu odborníku na Západ. Na východním území Německa byla do roku 1945
sice celá řada automobilových firem a výrobců motocyklů, nejznámější pak DKW,
Audi, Horch a Wanderer v Chemnitzi, resp.
Zschopau, výroba BMW v Eisenachu a motocyklů Simson Suhl.
Po vstupu Rudé armády do Zschopau
se Sovětům dostala do rukou tehdejší největší motocyklová fabrika na světě, DKW.
Moskva pak rozhodla celkovou demontáž a
převedeni výroby do závodu Ischewsk (IŽ) a
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odvedeni ca 1500 odborníků na území
SSSR, kteří měli zavést výrobu nejznámějšího typu DKW, RT (Říšský Typ) 125, resp.
250. Po obsazení Německa byly všechny
dosavadní patenty zpřístupněny, čímž se
mohly stroje DKW vyrábět po celém světě,
např. Harley Davidson, Triumph atd.
Po demontováni posledního vypínače a
vodního kohoutku nebyla možná jakákoliv
výroba a bylo rozhodnuto všechny haly
vyhodit do povětří. Presto se podařilo ze
zbývajících náhradních dílů ještě zkompletovat 2000 motocyklu, které byly odvezeny
do SSSR.
Místní obyvatelé však zabránili likvidaci
budov a chtěli za každou cenu obnovit výrobu. Již ke konci války vznikaly plány o
budoucí výrobě a za základ se konstruktéři
snažili rozvinout dvoutaktní motor boxer
350, který sloužil jako startovací motor pro
tryskový letoun Messerschmidt 262. Mimo
jiné tento tryskový motor od BMW vzali
Rusové jako základ pro jejich letouny JAK
15 a MIG 9. Po spojeni s fabrikou v Chemnitz, kde zůstalo strojní zařízeni, tak vznikl
na světě ojedinělý motocykl BK (Boxer,
Kardan) 350, který byl tak robustní, že
mohl jezdit i se sajdou Stoye.

KREIDLERY V MÉM ŽIVOTĚ
Ahoj!
Jako vzdy diky za zajimavy Obcasnik.
Take mne jako „Nemce“ zaujal clanek Pionyr ze zapadniho Nemecka. Tech modelu
Kreidler bylo strasne mnoho ruznych typu.
Dva modely take vlastnim (v priloze). Jedna
se o Keridler MP1 z roku 1970, je to dvou-

Jeden jako Mokkik, jeden „normalni“ a jeden
Mustang/Cross. Samozrejme podobny byl i
Zündapp z Mnichova. Take spousta modelu,
nejvetsi byl pokud pamatuju, KS 601 takzvany Grüner Elefant. Podle toho se tenkrat
zalozil sraz Elefantentreffen, ktery se kona
do dneska. Firmu Zündapp koupili Cinani.
Prijeli do Mnichova, rozebrali celou tovarnu
az do posledniho sroubku. Dnes se zase pod
timto jmenem v Cine vyrabi Zündapy……..
……...ahoj

rychlostni automat. Druhy je Kreidler Florett
z roku 1964. Ma rucni razeni 3 rychlosti.
Rikalo se tomu Kreidler Eiertank, protoze
nadrz pripomina svym tvarem vajicko.

Take se vyrabely 3 ruzne Mustangy.

….....jedna zajímavá přestavba

Pisu jeste jednou.
Vcera jsem zapomnel, ze jsem take
vlastnil Zündapp 50 GTS.(ilustracni foto v
priloze). V roce 2001 jsem ho vymenil za
Hondu 250……ahoj Leo Mugrauer
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NA OKRAJ
I ženy si umí a uměly
opravit své vozidlo.

NA OKRAJ
Celá stránka o Pavlovi,
tak to chce ještě baby...

Pavel Gabriel je počasím a ročními obdobími nezničitelný motorkář ….a naštěstí i fotograf,
takže svoje zprávy vždycky podpoří příslušným obrazovým materiálem. Nedávno jsem od něj
dostal dvě fotky jeho speciální jawičky s následujícím komentářem:
Ahoj Marceli,
posílám foto “Princezny Jawy”. Stavba, dle mého názoru, z toho nejhezčího od Jawy ze 70.-80.let (Calif + 634 a kotouč ze 639). Měj se
fajn, hodně zdraví přeje Pavel G.

Tento dnes už určitě veolice zajímavý dejců i zákazníků, bohužel chyběly i někteveterán vznikl an rýsovacích prknech firmy ré firmy, které
Ale za pár dní na to dorazil další mailík, který……..
DKW během II. světové války. Boxer motor
Ahoj Marceli,
byl tenkrát velice populární, jezdily s ním
ve
středuBMW,
se jelo
s Princeznou
krásně, než jsme ztroskotali. Ještě
motocykly
Zundapp,
dokonce i Harže
máme
šikovný
záchranný
tým-syna
ley Davidson podlehl válečné „módě“ boxe- a vnuka :-).Diagnóza: olámaný levý
rů. píst, naštěstí nepoškodil válec, hlavu...nové díly objednány. Co
je to nuda..? Zdraví Pavel G.
Na burze bylo jako obvykle méně pro-

Pokoušel jsem se Pavlovi vysvětlit, že „Princezna“ je prostě princezna a že nemá ráda zimu
a špatné počasí, že je zvyklá být přes zimu na zámku. A víte, co mi odepsal???
Ahoj Marceli,
včerejší vyjíždka s Arnoštem - vynikající, bez závad :-). Jezdím
všechny Miláčky coloročně...Princeznu JAWU to taky naučím! :-)
No nezbláznili byste se z něj??? :-):-):-)
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Další skútrista se mnou konzultoval správnost výrobních čísel, která se podivně neshodují v
jediné číslici mezi číslem motoru a štítkem skútru, a pak mi zaslal obrázky a pár informací o
tom, o jaký skútr se vlastně jedná. A tak se s vámi o jeho mail podělím, hlavně však o fotografie předrenovačního a porenovačního stavu.
Dobrý den pane Marcel Malypetr, renovuji pro vnuka 502 a protože jste
těchto strojů znalec nad znalce, obracím se na Vás s problémem s číslováním motoru. Na motoru je vyraženo 502.02.19148, na štítku je vyraženo 502.02.39148, č. rámu na štítku 502.02.39723 a karoserie 39723
souhlasí. Je to tako původní nebo se s tím někdy něco dělalo? Váš
email mám z Vaší knihy Ren.a rest.skútru Čezeta, která je velmi dobrým pomocníkem.
Děkuji Václav Melichar
Posílám fotky před a po renovaci, pošlu fotky ještě druhého skútra,
za pár dní. Bydlím v Říčanech, původním povoláním jsem elektrotechnik, dnes kutil, letos 80 let, zabývám se přednostně zn. Ogar, ale na
Čezetu nedám dopustit. 3 jsem renovoval a hlavně jako mladík jsem vyměnil 350 kejvačku za 501, a to proto,že se vozily dívky s bočním posezem a jezdilo se bez přilby s načesaným emanem. Po vojně 1962 tomu
byl konec, boční posez zakázán, přilby nutné. Když otevřeli NDR, vyrazil jsem s 501 k moři. Najdu fotku a pošlu.
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NA OKRAJ
NDR ...pamatujete???

NA OKRAJ
Léto s Trabantem

Ještě jsme si s panem Melicharem vyměnili pár dopisů a já jsem se dozvěděl, že zrenovoval
dalšího skútříka a poslal k tomu ještě nějaké fotky, takže si je opět nenechám jen pro sebe. K
tomu jsem ovšem od něj dostal vzácné fotky z 50. a 60. let , kdy Čezeta byla jednak novým,
moderním a v tehdejší době plnohodnotným vozidlem.

Na dalších fotkách vidíte záběry z výletu na Šumavu (1959) se Skútrklubem Plzeň (foto vlevo),
na pravé fotografii je návštěva u známých ve Zwickau (1963). Tam si všimněte, že Čezeta má
již namontované blikače, které ovšem původně byly poziční světla na MIGu 15. Vzhledem k
tomu, že majitel se předtím vrátil ze základní vojenské služby, můžeme se jen domnívat, že
snad žádný MIG nechránil náš socialistický vzdušný prostor bez pozičních světel :-)

O vojně jsem už psal, a tak asi nepřekvapí, že na další fotografii vidíte majitele skútru na opušťáku (1962). Kdo z vás mladších čtenářů neví, co je to opušťák, zeptejte se rodičů, určitě vám
to rádi vysvětlí. A taky skútr nemá ještě blikače (to ještě byly na MIGu :-)). Na dalších fotkách
vidíte záběry z cesty do NDR k moři (1963). Úplně živě si umím představit, jak se pan Melichar
vrátil z vojny a celý natěšený vyrazil někam na výlet ...konečně civil, svoboda. Možná si někde
řekne, co to kecám, jaká svoboda za železnou oponou v roce 1963, ale ti, co byli na vojně, tak
určitě vědí, o čem je řeč. Civil prostě byla svoboda a ta svoboda končila právě na západní hranici NDR, dál už to nešlo. Ale taková byla doba a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výlety
do NDR byl pro nás zajímavé a celkem finančně výhodné.
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Když už jsem byl u těch dobových fotek, tak bych neměl zapomenout, že se po čase ozval
skútrista Mirek Rumler a nějak jsme mailově řešily problematiku starých českých SPZ-tek z 50.
let, kdy ještě nebyly na SPZ-kách písmena odpovídající jednotlivým okresům. Aby Mirek zdokladoval, jakou SPZ-ku měl na skútru jeho otec, tak také poslal dvě dobové fotky. Já myslím,
že sem určitě patří (…..a určitě oba Mirkové dovolí :-))

No a kdo myslíte, že mi napsal další??? Neúnavný fotograf a dopisovatel Pavel, který vyhrožoval, že jezdí celý rok, tak se nesmíte divit, že ho vyhnalo (20. února) první předjarní sluníčko z
jeho klubu a zase vyrazil na ještě prosolené silnice. A co mi k tomu napsal a vzkázal motorkářům??? ……….Dnešní ”jarní” ☀ vyjížďka s Vaškem...ostatní stroje budou následovat...
”Motorkáři všech zemí - vyjeďte si”... ☀☀☀☀

Kolega Tomáš Kreps objevil zajímavý inzerát
na prodej celého stáda skútrů Čezeta. Zajímavé je možná to, že skútry prodává pan Jiří
Špička, známý to prodejce veteránských potřeb, který nechyběl na žádné burze v Chotusicích. Fungoval také jeho e-shodp, ale podle
informace, které najdete na jeho webových
stránkách https://www.motospicka.cz/ se
dozvíte, e-shop ukončil činnost od 1.1.2020.
Zlé jazyky tvrdí, že se nějak prodejce nesmířil
s opatřením EET :-(, ale na druhou stranu
také tvrdí, že pokud mu zavoláte, dohodnete
se s ním po telefonu a ostatní je na vás :-).

Zimní radovánky :-)
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NA OKRAJ
I přes koronavirus
výroba vozidel funguje

NA OKRAJ
FSO Syrena
Syrena byla prvním polským
automobilem po II. světové
válce (nepočítám.li licenční
Warszawu) a motorizovala
Polsko. K nám se však nedovážela, tak ji věnujeme jen
sloupek „Na okraj“.
Syrena je polský automobil
poprvé představený v Poznani v roce 1955
Vyráběl se od roku 1957
do roku 1972 v FSO a od
1972 do 1983 v FSM. Během celé výroby prošla Syrena jen malými změnami.
Vyráběla se ve verzích 100,
101, 102, 103, 104, 105.
Všechny verze jsou dvouválcové dvoudobé dvoudveřové
vozy s karoserií tudor. Dále
byla vyráběna dodávka Syrena Bosto, Pick-up R-20 a
verze Laminat. Celkem bylo
vyrobeno 521311 aut, z
toho 177234 v FSO a
344077 v FSM.

S TŘÍPKY

A DO KON C E I PO Ř Á D N É

ST Ř E P Y Z H I S TO R I E

RVHP

POLSKI FIAT 125P
Překvapil vás nadpis kapitoly??? Možná
vás překvapí i obash, i když začneme u těch
autosřípků, tak pak trochu přitvrdím …..tedy
myslím na zvuku, velikosti i výkonu vozidel.
V předchozích číslech jsme to vzali od carevny, přes naše krásné tatřičky do NDR
podívat se na Wartburgy a jen tak letem
světem na trabantíky ….no a teď je logicky
na řadě PLR (Polská lidová republika).
Myslím, že u nás docela oblíbené byly
vozy Polski Fiat 125p, jejich následník Polonez se už moc nestihl k nám dovážet. Ale
než se podíváme na zajímavé varianty karoserií, které zase budou možná pro některé z
vás neznámé, tak si dejme trochu teorie z
Wikipedie :-)
Fiat 125 byl velký rodinný vůz vyráběný italskou firmou Fiat. Podvozek je původem z modelu 1500, karoserie má svůj původ ve Fiatu 124, z kterého byl převzat i
motor, ale s již lepším rozvodem OHC. Výroba začala v roce 1967. Verze S (special),

Syrena 104
se začala vyrábět v roce
1966. Oproti předchůdci
dostala nový dvoudobý tříválcový motor (S 31). V automobilce také vyrobili novou čtyřstupňovou převodovku. Díky těmto novým
součástem se zlepšila dynamika automobilu se zachováním nízké spotřeby paliva.
Údajně se dala spotřeba
snížit ekonomickou jízdou
až na 7 l/100 km. Tento
model byl poslední Syrenou
s otvíráním dveří proti směru jízdy.
Technické údaje
Objem motoru: 842 cm3
Výkon motoru:
40 k při 4 300 ot./min.
Max. rychlost: 120 km/h
Spotřeba: cca 8,8 l/100 km
Pohotov. hmotnost: 850 kg
Celková hmotnost: 1 280 kg
Délka: 4 040 mm
Šířka: 1 565 mm
Výška: 1 512 mm
Rozvor: 2 300 mm
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která se vyráběla od roku 1968, měla několik vylepšení např. na svou dobu nezvyklou
pětistupňovou převodovku. V roce 1970
proběhl facelift. Byl lépe upraven styling a
některé detaily, bylo možné zakoupit toto
auto s třístupňovou automatickou převodovkou. V roce 1972 výroba skončila,
v Argentině se vyráběl až do roku 1982 a
v Egyptě do roku 1983. V Polsku se do
roku 1991 vyráběl Polski Fiat 125p, který
byl ovšem kombinací Fiatu 125 a mechanických prvků (motory, převodovky,
rozvodovky, zavěšení) z Fiatu 1300/1500.
Možná, že někteří z vás namítnou, že v
té historii začínám od konce, protože jsem
třeba přeskočil historicky starší vozy Warszawa, ale Warszawa byla licenčním vozem ruské Pobědy, tak bych je pak rád
představil společně.
Ještě jsem zapomněl dodat, polské fiaty
vyráběla automobilka FSO (Fabryka Samochodów Osobowych ).

Na předcházející straně jsou základní
verze—limuzíny či sedanu (tady jsou sice
pravidla názvosloví daná, ale nedodržují
se), nahoře je původní verze, pod ní vylepšená (dnes bychom je nazvali faceliftovanou), kterou poznáte hlavně podle větších
předních blikačů a koncových světel.
A samozřejmě, od základní verze byly
odvozeny karosérie combi (a třetí v pořadí—šikmá, to nevím, jestli byla úplně sériová verze).

Přes ty sanitky se už tak trochu dostáváme k užitkovým verzím, čili k pick-upům.
To jsou také verze, které se k nám nedovážely, aspoň si to nepamatuji.
Než se ale k nim dostaneme, tak ještě
kombíky ve verzi 4x4.

NA OKRAJ
Syrena—pokračování

Od kombíku byla odvozena sanita. My
jsme ale měli sanity vlastní, skvělé, rychlé a
pohodlné 1203-ky :-)
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Pokračování na další straně,
nejdříve starší modely.

NA OKRAJ

Ještě se vraťme k pick-upům a všimněte
si, že některé užitkové verze byly vyráběny
s lacinějším vnějším osvětlením.

Zatímco limuzína byla vždy šestidveřová, kombík mohl byl čtyř– nebo šestidveřový. A tím maxikabrioletem jsme se dostali k
těm atraktivním sportovním verzím, takže
nejdřív klasický kabriolet a pak jakýsi polokabriolet nebo snad „hardtop“???

Co je vlastně vícemístný automobil větší
než 5-místný? Užitkový mikrobus nebo ještě
osobák??? Ono je to celkem jedno, teď jsou
prostě na řadě prodloužené verze, a to v
provedení limuzína, combi a kabriolet.

Verze Coupé, ta z roku 1971 (bílý vůz)
byla asi jen prototypem, protože jsem k
tomu nenašel žádné další informace. Ale
polský fiat byl také známý na sportovním
poli a to jmenovitě v rallye sportu.
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NA OKRAJ

Myslíte si, že i jednotlivá kapitola může
mít podkapitolu „Po uzávěrce“??? Tak si
myslete, že ano.

Jak vidíte, tak Poláci byli na své úspěchy na poli motoristického sportu náležitě
pyšní, ale to je asi v pořádku. Sport se dělá
pro reklamu.
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NA OKRAJ
Nerealizovaný prototyp
mikrobusu Syrena
Syrena Combi a Pick-up

FSO POLONEZ
FSO Polonez je osobní automobil nižší
střední třídy vyráběný mezi lety 1978 a
2002 polskou automobilkou Fabryka Samochodów Osobowych (FSO). Celkem vyrobila 1 061 807 ks.
FSO Polonez byl nástupce řady modelů Polski Fiat 125p, kterou měl do roku 1982
ve výrobě nahradit. Rozsáhlý facelift polské
straně nestačil. Při návrhu karoserie FSO
Polonez vyšel FIAT z aktuální studie ESV
2000 Libbre z roku 1973, postavené v rámci
projektu Experimental Safety Vehicle ve
spolupráci s designérem Giorgetto Giugiarem. Polonez byl moderní liftback, ale vše
podstatné převzal od předchůdce. Podvozkové skupiny, motor, převodovka i interiér pocházely z typu 125p, který byl licenčně

vyráběn s karoserií Fiat 125, ale motorem,
převodovkou, podvozkovými komponenty a
interiérem z ještě staršího Fiat 1300/1500.
Polonez měl předobraz v projektu X 1/37,
nevyráběném typu Fiat 137, jak dosvědčuje
nesoulad délky a krátkého rozvoru, vynuceného použitím podvozku 125p, jak je v zadní části FSO Polonez patrné. FIAT by nenavrhl jedinečnou karosérii pouze cizí malé
automobilce jako FSO.
Začneme jako minule u typu Fiat 125p.
Základní verze karosérie liftback, a to v
původním provedení a pak po modernizaci
(s přidaným zadním bočním okénkem).
Dále přidáme verze sedan a kombi a k tomu nějaké ty užitkové verze, které z typu
kombi vycházejí.

Tak to byly ty základní karosářské varianty v

civilním sériovém provedení a jedeme dál.

18

NA OKRAJ
Syrena Laminát

Syrena Sport 1960 (prot.)

Ale než se vrhneme na ty užitkové verze, kde uvidíte i šestikolku nebo pick-upa
4x4, tak se podívejte na třídveřovou verzi,
která byla celkem vzácná, a tak prodlouženou verzi ve starším i novějším provedení,
která logicky nahradila oblíbenou prodlouženou verzi Fiata 125p.

Tak mi to tady dole vyšlo pěkně blbě,
ale já už tu mohu tuto kapitolu ukončit a vy
se můžete podívat na další straně na ty
slibované užitkové verze.

Každopádně byl Polonez takové trochu
auto „z nouze ctnost“, protože ty plány na
motorizaci apod. byly daleko honosnější a
větší, než byla pozdější skutečnost.
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NA OKRAJ
Syrena….co nám zbylo
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NA OKRAJ

MAZ 541
Čtete jubilejní 75. číslo Čezetářského
občasníku. Nechtělo by to na oslavu nějakou perličku??? Po směru hodinových ručiček jsme se zase posunuli z PLR tedy z
Polska do Ruska, takže bývalého SSSR,
pokud se pohybujeme na časové úrovni dob
RVHP.
Před rokem 1989 bylo mnoho vtipů na
SSSR (říkalo se jim „O zlatou mříž“) a jedním tématem bylo to, že Rusové prostě

musí mít „vsjo balšóje“ (všechno velké) a
samozřejmě, tak pokud možno „sámoje
balšóje“ (tedy největší). A my si teď ukážeme, že se jim to někdy i povedlo.
Kdo myslíte, že postavil největší sedan
na světě??? Určitě nejtěžší, nejvyšší, nejširší, s největším motorem ….asi už jsou
dnes motory výkonnější a prodloužené
cadilaky delší, ale jsme v 50. letech minulého století !!!

Když se dnes řekne „velký sedan”, většina lidí si představí něco jako Mercedes třídy
S či Rolls-Royce Phantom. Málokoho ale
napadne MAZ-541, sovětské monstrum,
které vzniklo jen v několika málo exemplářích. Právě ten ale platí za největší sedan
všech dob, protože s délkou 7,8 metru a
šířkou 3,4 metru ho asi už nikdy nic nepřekoná.

Můžete namítnout, že tohle auto není
tak sedan v klasickém smyslu slova. Jeho
posláním bylo tahat letadla a tahači se sedan obvykle neříká, jsou to dvě naprosto
odlišné věci. To jistě jsou, už pohledem na
fotografie rychle zjistíte, proč se MAZu-541
říká největší sedan na světě - prostě tak
vypadá. Technický základ ale má v nákla-

ďáku MAZ-525, pořádně velké sklápěčky,
široce používané na stavbách v celém Sovětském svazu a třeba i v Egyptě.
MAZ-541 ale neměl dřít na stavbách,
vznikal pro použití na letištích, ale ne na
ledajakých - na moskevském Šeremeťjevu,
sloužícím jako brána do Sovětského svazu
pro zahraniční návštěvy. Protože měl tahat
těžká letadla - konkrétně až 85tunová, ale
mezi fotkami je vidět i jak táhne asi 100tunový stroj - dostal pohon všech kol a vpředu měl menší kola, vzadu větší. Ta zadní
pocházela ze zmíněného MAZu-525.
Otáčel jimi vskutku silný motor, dieselový dvanáctiválec, který měl úctyhodný objem 38,8 litru a kompresní poměr 14 až
15:1, podle různé specifikace. Standardem
bylo 500 koní v pouhých 1 800 ot./min,
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Obrázky z radostného
života v SSSR :-)

NA OKRAJ
Elegantní sovětské
ženy při práci

ale existovaly také verze o výkonu 375, 400,
450 a 600 koní. Původně se tento motor
používal ve vojenské technice, konkrétně v
tancích BT-7M, T-34 a KV a také v pásovém traktoru Vorošilovec, kam se montovala nejslabší verze.
Ještě dříve ale tento motor vznikal pro
použití v letectví, takže nepřekvapí jeho
poměrně moderní stavba. Měl válce sevřené v úhlu 60° a zejména dvouvačkové čtyřventilové hlavy, věci, které se i do
„západních” běžných aut dostávají až v posledních asi 30 letech. Pochopitelně, při
zmíněném výkonu v tak nízkých otáčkách tu
musel být vpravdě brutální točivý moment 1 960 Nm v 1 200 ot./min.

Auto ale také samo o sobě nevážilo
málo - hmotnost 28 230 kg odpovídá tomu,
že šlo původně o velký náklaďák, který navíc dostal motor z tanku. Zpřevodování tu
bylo pochopitelně poplatné hlavnímu účelu,
takže maximální rychlost nepřekročila 30
km/h. Spotřeba paliva přesto stála za to 130 litrů nafty na 100 km.
Nic z dosud zmíněného ale pořád nevysvětluje, proč MAZ-541 dostal karoserii po-

dobnou sedanu. I pro to existoval dost dobrý důvod - s délkou 7 797 mm a šířkou 3
400 mm (výška činila 2 802 mm) bylo
otáčení dost problematické, natáčecí byla
pochopitelně jen jedna náprava. Aby se vůz
nemusel vůbec otáčet, dostal dvě místa
řidiče - dva volanty, dvoje pedály, dvě řadicí páky. Byla k sobě otočena zády, takže
bylo potřeba, aby přes příď i záď vozu bylo
vidět ven. Proto se díváme na karoserii
jako u silničního sedanu.

Přes takto unikátní konstrukci - nebo
spíš právě kvůli ní - se MAZů-541 vyrobilo
jen pár. Některé zdroje hovoří o třinácti
kusech, jiné o pouhých třech, velká čísla to
nejsou v žádném případě. Vozy ale sloužily
od roku 1959, kdy bylo otevřeno moskevské Šeremeťjevo, až do 70. let. Tehdy přišla na scénu letadla, která byla na MAZ541 příliš těžká, takže odešel do výslužby.

Tak jak se vám líbil tento osobáček???
Musím se přiznat, že jako vysloužilý tankový technik mám k tomuto dvanáctiválci tak
trochu nostalgický vztah, protože z jeho
techniky, údržby a oprav jsem dokonce
skládal zkoušky na vojenské katedře vysoké školy. Ten motor je z hlediska konstrukce docela zajímavý kousek.
A přitom jsem i trochu musel zavzpomínat na dobu před 40 lety, kdy jsem s T55kou brázdil cesty i necesty tankodromu u
Čáslavi, který už neexistuje. To víte, stáří
evokuje nostalgické vzpomínky :-).
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LEGENDA S OZNAČENÍM DT-54 (ČILI „DÉTIK“)
Tak vy jste si mysleli, že střípky z RVHP
budou jen samé nablýskané automobily
nebo motocykly, ale já vás dnes přesvědčím
o opaku. Pásový traktor čili „pásák“ je už
dnes skoro nepoužívané slovo, ale před 50
nebo 60 lety to byl pojem, stejně jako DT-54
čili „détik“.
Dnes vidíte na polích obrovské traktory
s obrovským výkonem a kabinou vybavenou
lépe než máte ve svém autě doma, ale před
již uvedenými desítkami let to byl neocenitelný pomocník zemědělců na polích. Ten-

krát prováděl i hlubokou orbu (nejsem odborník, ale myslím, že už se dnes ani neprovádí) a zvládal to s výkonem motoru,
který se v porovnání s dnešními traktory
zdá směšný.
Pamatuji se, že když za vesnicí oral
pásák, šel jsem se na něj podívat. A také si
pamatuji, jak pěchoval siláž navršenou do
nadzemního krechtu (Víte hlavně vy mladší, co je to krecht???) a skutálel se na bok
dolů. Dokonce jsem si ho tenkrát vyfotil, ale
jestli ještě někdy najdu tu fotku, to nevím.

Na Sibiři má památník Tatra 111, ale
(cituji):
Na území Ruska a dalších republik bývalého sovětského svazu lze narazit na
desítky památníků s legendárním traktorem
DT-54. Z dnešního pohledu nenáročný a
neatraktivní pásový traktor ve své největší
slávě zvládl neuvěřitelný objem práce, díky
tomu také získal uznání a dokonce si zahrál
i v mnoha slavných filmech.
Je to výkonný pásový traktor třídy
3 tuny, univerzální, vyráběný v letech 1949
až 1957 v továrnách na traktory Volgograd,
Charkov a Altaj. Vytvoření traktorů DT-54
bylo významným krokem v domácím průmyslu traktorů. Překonali své předchůdce
ve všech hlavních technických a ekonomických charakteristikách. V té době tyto stroje
splňovaly požadavky zemědělské výroby.

Traktor je určen pro použití v zemědělských pracích a v jiných odvětvích národního hospodářství země (orba, pěstování,
setí a sklizeň plodin, při provádění zemních
prací, plánování a jiné práce). Traktor byl
vytvořen na základě pásového traktoru
ASKHTZ-NATI, ale výrazně se od něj liší.
Uspořádání traktoru je provedeno s
motorem vpředu a zadní převodovkou.
Díky instalaci naftového motoru má traktor
DT-54 oproti svému předchůdci řadu výhod: pracuje ekonomičtěji (spotřebuje mnohem méně paliva a oleje), vylučuje možnost ředění oleje palivem atd. Aby se zvýšila životnost motoru, bylo použito odstředivé
čištění oleje pomocí speciálních dutin v
čepech ojnice klikového hřídele. Kromě
toho má motor reaktivní odstředivý olejový
filtr. Vypouštěcí zátka klikové skříně má
magnet, který odstraňuje kovové částice z
oleje klikové skříně.
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...a s těmi obrázky pokračujeme - doprvava

Technická data
Hmotnost traktoru
(konstrukční), kg
Délka se závěsem, mm
Šířka, mm
Výška, mm
Světlá výška, mm

NA OKRAJ

Základna, mm (vzdálenost mezi
osami krajních kol),
Traktor je vybaven pětistupňovou převodovkou. K dispozici je instalace plazivé
rychlosti se dvěma rozsahy, která traktoru
poskytne dalších 10 pomalejších rychlostí. Zadní náprava má samostatné ovládání
otočných spojek a brzd, což usnadňuje
ovládání traktoru, vytváří pohodlí při seřizování spojek a brzd, a také vám umožní pracovat delší dobu bez jejich úpravy. Do roku
1956 se nepoužívalo samostatné ovládání. Brzdy jsou pásového typu, dvojčinné.
Od roku 1952 je motor vybaven hodinovým
měřičem, který udává počet hodin provozu
motoru při 1300 ot./min.

Trať (vzdálenost mezi středy kolejí), mm
Specifický tlak půdy, kgf / cm2
Počet rychlostních stupňů:

3660
1865
2300
260
1622
1435

zpět
Značka motoru

D-54

Rozsah rychlosti, vpřed, km / h:

typ motoru - Čtyřtaktní vznětový
motor bez kompresoru s vírovými
komůrkami
Jmenovitý výkon při 1300 ot /
min , hp
Maximální točivý moment, kgm
Hmotnost motoru (suchý, bez
chladiče), kg
Nastartování motoru - spouštěcí
motor typ
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5400

0,41
5+Z
3,59 7,90
2,43

Objem palivové nádrže, l

Jak již bylo uvedeno, traktor se vyráběl
se v letech 1949 až 1963 ve Stalingradském
traktorovém závodě, v letech 1949 až 1961
v Charkovském traktorovém závodě a
v letech 1952 až 1979 v Altajském traktorovém závodě v Rublovsku. Celkem bylo vyrobeno neuvěřitelných 957 900 kusů !!!
Stroj je – jako většina sovětských pásových traktorů – vybaven startovacím benzínovým motorkem, který se v případě tohoto

hodnoty

54
35
1100
185
PD-10M

traktoru startuje provazcem obdobně jako
současné travní sekačky nebo motorové
pily.
DT-55 byl podobný, ale měl jiné, širší
pásy pro práci v bažinatém terénu
(z důvodu nižšího měrného tlaku). Říkalo
se mu „bahňák“. Navíc se boční stěny daly
složit do jedné čtvrtiny plochy vedle sedadla řidiče, takže kabina byla z bočních stran
otevřená. Tento traktor se používal na rekultivační orbu močálových a slatinných
luk – rašelinových. Tento traktor byl velmi
vhodný např. pro obdělávání půdy a pro
lesní práce. Měl velkou váhu motoru
a dobré rozložení váhy, takže nepotřeboval
závaží, to byla výhoda tohoto stroje.
Samozřejmě, že traktory mohly být vybaveny boční řemenicí pro pohon dalších
zemědělských strojů, popř. na přání přední
radlicí jako buldozer.
Co myslíte, bylo někde na světě vyrobeno nějakých jiných pásáků jednoho typu
skoro milion??? Já myslím, že toto je taky
nepřekonatelný rekord :-):-):-).

ZIS (ZIL) 112
Předpokládal jsem, že tím těžkotonážním osobákem a pásákem—rekordmanem (tedy aspoň v oblasti počtu vyrobených kusů)
skončím ukázku vyspělé sovětské techniky, ale bylo by to nefér, kdybych nepřidal nějakou špičkovou automobilovou sportovní
techniku z 50. let., zvláště, když se jedná o tak designově výjimečný vůz.
Sovětský koncepční vůz, první svého druhu pro SSSR, postavila továrna ZIS, která byla později přejmenována na ZIL , výrobce všech těch velkých sovětských reprezentačních sttních limuzín a samozřejmě i mnoha dalších vozidel.
ZIS-112 ( Rus ЗИС-112 ) bylo futuristické kupé od výrobce ZIS s výstřední,
aerodynamickou karoserií připomínající Studebaker
Commander (1950)
a Buick
Le
Sabre,
koncepční
vůz (1951). První prototyp byl vyvinut
v roce 1951.
Sportovní vůz poháněl osmiválcový
řadový motor s výkonem 140 k a se
zdvihovým objemem 6,0 litru. Motor
pocházel ze ZIS-110, ale byl příliš
slabý pro 2450 kg těžké vozidlo. V
roce 1952 byl výkon motoru zvýšen
novým dvojitým karburátorem a dalšími úpravami až na 182 HP. Maximální

rychlost byla 204 km / h. Díky vyšší
hmotnosti motoru bylo chování vozidla velmi nestabilní. V roce 1954 byly
podvozek i karoserie zkráceny o 600
mm, což ušetřilo přibližně 500
kg. Motor byl znovu revidován a poté
dosáhl výkonu 192 koní, nejvyšší
rychlost byla 210 km / h. Díky tomu se
ZIS-112/2 stal nejrychlejším sovětským automobilem své doby. Ve stejném roce byla představena verze
roadsteru ZIS-112.
ZIS-112 byl úspěšně používán Bori-

sem Kurbatowem v různých národních závodech. Sportovní vůz byl
používán pouze pro propagandistické účely a byl vyráběn pouze v malém množství.
Další úpravy byly provedeny v roce
1956. V
průběhu destalinizace byl
zároveň model přejmenován na ZIL112/2. Opět měl výkonnější řadový
osmiválcový motor z modelu ZIS-110
a výrazně zkrácený rozvor, který byl
nyní pouze 2160 mm. Pro srovnání:
první model z roku 1951 měl rozvor
3760 mm. Motor vyvinul 170 koní,
takže vozidlo dosáhlo rychlosti asi
200 km / h.
Díky neustálému zdokonalování a
změnám vozidel byly vytvářeny různé verze, které byly označeny jako
ZIL-112/1 až ZIL-112/5. Rovněž vytvořili přechod na nástupce ZIL112S , který dostal nové podvozkové
orgány a vizuálně zcela odlišnou karosérii.

Vlastnosti
Motor
Typ motoru
Výkon
Objem
Komprese
Karburátor
Rozměr
pneumatiky
Délka vozidla
Šířka vozidla
Výška vozidla
Rozvor
Rozchod (p/z)
Nejvyšší
rychlost
Prázdná
hmotnost

ZIS-112/2
(1954)
Řadový osmiválcový benzínový
ZIS-110 , zvýšený výkon od
1951: 140 PS
192 hp (141
(103 kW)
kW)
od 1952: 182
PS (134 kW)
6005 ccm
7,1: 1
8,1: 1
Dvojitý
Čtyřnásobný
karburátor
karburátor

ZIS-112 (1951)

7,50–16 ″

8,50-16 ″

5920 mm
5320 mm
2085 mm
1532 mm
3760 mm
3160 mm
1560 mm / 1600 mm
204 km / h

210 km / h

2450 kg

cca 1950 kg

P.S. Pro porovnání - motor Buick Le
Sabre V8, kompresor Roots, duální karburátor na benzin a metanol !!! (metanol
pro akceleraci), výkon 335 k

25

NA OKRAJ
Znovu pásáci :-)
Napadlo mě, jestli jste se
po přečtení článku o DT-54
do pásáků nezamilovali a
nebudete si chtít nějaký
koupit. Pokud ano, začněte
raději u něčeho menšího :-).

IMS 53 (350 CCM)
Tak si to představte, já jsem se snažil
tady ukázat všechny zajímavé, z tehdejšího
pohledu možno říci „velkoobjemové“ motocykly z produkce bývalé RVHP. Už jsem se
dostal až do Bulharska a trestuhodně jsem
přeskočil Rumunsko, protože jsem se domníval, že tam žádný podobný motocykl
nevznikl ani se nevyráběl.
Ale mýlil jsem se. Sice Rumunsko
(tehdejší RSR—Rumunská socialistická
republika) nebyla sice výrobě těchto motocyklů zaslíbená, ale jistý pokus o výrobu
motocyklu objemové třídy 350 se objevil už
v roce 1953. A ten název IMS patřil i dalším
silničním motorovým vozidlům té doby.
Chtěl jsem získat pár informací o tomto
motocyklu, ale pokud jsem nechtěl pátrat
způsobem jako Libor Marčík, který asi vypátrá úplně všechno, tak se musím přiznat, že
spíše bych množství informací dostupných
na běžných informačních serverech přirovnal známé větě bývalého profesora dějepisu
s gymnásia….informací je méně než nic :-).
Tak úplně „nic“ to zase není, ale limitně
se k tomu to množství informací blíží. No
sami posuďte. Cituji:
Výňatek z časopisu z roku 1953. Bylo
vyrobeno 13 červených a deset černých
motocyklů. Pokud jde o skutečnost, že se
stále říká, že Rusové zakázali výrobu moto-

26

cyklu, je to spíše legenda. Rumunsko poté
nepovažovalo výrobu motocyklů za prioritu
země, strana měla jiné plány a přešla na
výrobu automobilů pro státní instituce.
Ve Státním metalurgickém podniku
(IMS), Campulung Muscel, před zahájením
výroby rumunských terénních vozidel IMS a
ARO, v roce 1953, byly vyrobeny první
rumunské motocykly. Podle některých
zdrojů pouze 10, podle jiných zdrojů 12
kusů. Skupina motocyklů byla představeny
na oslavách 1. máje 1953 v Bukurešti. O
osudu těchto motocyklů dnes není známo
téměř nic, exemplář, který byl vystaven v
muzeu tlumočení v centrálním pavilonu,
zmizel beze stopy s bankrotem a uzavřením společnosti.
V příručce „Handbook biker“ publikované v roce 1956 jsou uvedeny následující
technické údaje motocyklu IMS:
- motor jednoválcový, čtyřtaktní 53 ims
- objem válce 350 cm3
- výkon 16 HP
- spotřeba 6 litrů na 100 km,
- dojezd 300 km (nádrž 18 l)
- vlastní hmotnost 125 kg,
- přípustná hmotnost 300 kg
- rychlost 120 km/h (hodinová rychlost
dosažená při zatížení 300 kg).

„Čas běží, vážení“ ….tak se jmenoval kdysi nějaký pořad v televizi a já jsem si teď na ten název
vzpomněl. Čas totiž opravdu běží, já postupně doplňuji články do tohoto čísla Občasníku, těším
se na první letošní akce našeho klubu …..a zatím nám vláda stále zpřísňuje covidová opatření. A
tak těšení se mění ve smutnou předtuchu toho, jak asi zase ten letošní rok dopadne a kolik akcí
se bude muset zrušit. Teď je konec ledna a my jsme už museli škrtnout plánovanou návštěvu
muzea Tatra 111 v Dobříči, nebude ani 1. tradiční jarní burza ve Zloníně …. :-(
A tak už preventivně začínám doplňovat do Občasníku další články se snad zajímavými informacemi, protože těch reportáží asi moc nebude. Když jsem psal články o nejsilnějších motocyklech
z dob RVHP (občasník č. 73), tak jsme se pohybovali kolem 500 ccm a záměrně jsem vynechal
podobnější popis dvouválců boxer z produkce SSSR, které svým objemem 650—750 ccm výrazně
převyšovaly tuto třídu „půllitrů“ a navíc byly většinou spojeny s postranním vozíkem a byly tedy
určeny pro zcela jiné použití. Ale teď jsem objevil zcela (pro mě) nové informace a protože si
myslím, že nejsem sám, kdo o těchto motocyklech nevěděl, tak se k tomu tématu socialistických
půllitrů ještě vrátím.

Dobrá rada nad zlato

IMZ M-52, M-53 (500 CCM)
V tom minulém článku jsem zmínil válečný a poválečný motocykl IMZ M-72 známý
pod přezdívkou „Emka“. Byl to první motocykl tohoto konceptu, který vycházel z konstrukce německého motocyklu BMW R-51.
Je zajímavé, že na se o těchto motocyklech
můžete dočíst, že byly daleko povedenější,
než pozdější motocykly Dněpr a Ural, že
motor SV byl pro jízdu velice příjemný a při
provozu velice tichý.

Ovšem v 50. letech se objevily snahy
vyrobit i motocykly sólo s objeme motoru
500 ccm. To se taky uskutečnilo a tyto motocykly pak byly i upravovány a používány v
závodech pro tuto objemovou třídu. Je třeba
říct, že už oba motocykly, a to jak první z
nich M-52, a pak i následující typ M-53 byly
určeny pro silniční provoz, což ovšem nebylo v SSSR dostatečně doceněno, neboť
špatné cesty (spíš necesty) vyžadovaly
odolnější a silnější stroj, který něco vydrží (a
něco uveze—vždyť Emka se sajdou byla
určena pro 3 osoby a až 100 kg nákladu).

Motocykl typ M-53 je už v oblasti zadní
vidlice zase zmodernizován a jedná se o
kyvnou vidlici s hydraulickými tlumiči
(obdoba naší „kývačky“). Také přední vidlice se změnila. V přiložených technických
datech si všimněte změny vrtání a zdvihu u
obou motocyklů. Po čtvercovém motoru M52, který byl vlastně zmenšeninou motoru
M-72, následoval výrazně podčtvercový
motor M-53, který byl samozřejmě i vhodný
pro sportovní účely, protože umožňoval
zvýšení maximálních otáček motoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
Suchá hmotnost, kg
Rozvor, mm
Maximální rychlost, km/h
Motor
Ventilový rozvod
Zdvihový objem, cm³
Vrtání x zdvih, mm
Max. výkon, HP při ot./min
Kompresní poměr
Max. točivý moment, kgm
Převodovka
Rám

Tak tady vidíte první typ M-52, všimněte
si celonábojových bubnových brzd s hliníkovými bubny, odlišné tvary hlav válců, svědčící o změně rozvodu na OHV. Ovšem zadní vidlice je stále ještě ve starém kluzákovém provedení (obdoba našeho „péráku“).

Přední vidlice teleskopická
Zadní vidlice
Brzdy bubnové
Pneumatiky
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M-72
M-52
M-53
220-225
185
165
1400
1435
1400
100
120
125
dvouválcový boxer, vzduch. chlazený
SV
OHV
745
494
496
78x78
68x68
72x61
22/4800
24
28/5500
5,5 : 1
3,25
3,8
4 - rychlostní bez zpátečky
dvojitý, uzavřený, trubkový, ocelový
klasická
short-link
kluzné teleskopické tlumiče kývačka
půlbuben
celonábojové
4,00-18
3,75-19
3,50-19
alt. 3,75-19

NA OKRAJ
Spisovatel Hugo Wilson
téma: nejhorší motory

NA CHVILKU „PŘILOŽÍM POD KOTLEM“ (VÝJIME ČNĚ)!!!
DODGE TOMAHAWK (VIPER V10)

LAZARETH LM847 (MASERATI V8)

Dodge Tomahawk byl původně koncepční motocykl postavený tak, aby předvedl inženýrské schopnosti Dodge, ale o tento
úžasný stroj se projevilo tolik zájmu, že objednávky se jen hrnuly. Dodge-Chrysler
prodal deset těchto motocyklů, každý za
555 000 dolarů. S těmito motocykly ovšem
nelze legálně jezdit na veřejných silnicích.
Tomahawk má k dispozici upravený 20ti ventilový motor Dodge Viper V-10 o objemu 8277 cm3 a výkonu 500 k při 5600 ot./
min. Točivý moment dosahuje 712 Nm při
4200 ot ./min. Převodovka je dvoustupňová.
Tomahawk může dosáhnout rychlosti 60
km/h za 2,5 sekundy a odhadovaná maximální rychlost je 400 km/hod. Tomahawk
má čtyři kola, každý pár je oddělen několika
centimetry a každé kolo má nezávislé zavěšení. Při zatáčení jsou obě sady kol na každém náboji stále ve 100% kontaktu se zemí
a vnitřní kolo se bude otáčet pomaleji než
vnější, aby byla zajištěna maximální kontrola a přilnavost. Pro přenesení výkonu z motoru byla čtyři kola nezbytná
Celková hmotnost je 680 kg, výška sedadla: 737 mm. Celková výška 937 mm,
délka: 2591 mm, šířka: 704 mm. Světlá výška 76 mm, rozvor: 1930 mm. Přední a zadní
brzdy kotoučové s dvojitým odvětráním.
Průměr 508 mm.
V současné době se jedná o nejrychlejší
a nejvýkonnější motorku, jaká byla kdy vyrobena, a možná se v budoucnu pokusí někdo
vyrobit něco ještě rychlejšího!

Pokud chcete znát velikost šílenství,
podívejte se na tento stroj. Jmenuje se
Lazareth LM847 - zcela bizarní konstrukce
s motorem 470 HP Maserati V8 Engine. Toto energické monstrum je údajně
naprosto nepraktické, je to však úžasná a
mistrovská práce inženýrů.
Stroj je postavený francouzským konstruktérem čtyřkolek Lazareth. Motocyklu
LM847 dominuje motor Maserati. Zde se
jedná o 32-ventilový motor V8 o objemu
4691 cm3, který dává výkon 470 koní při
7000 ot./min. Hodnoty točivého momentu
jsou také docela pěkné, a to 620 Nm při
4750 otáčkách za minutu. Pokud jde o převodovku, mistrovské dílo má jednostupňovou převodovku s hydraulickým spojovacím
zařízením a koncovým pohonem řetězem. Navzdory velké hmotnosti 400 kg jsou
tyto působivé údaje o výkonu jako třešnička
na dortu.
Při pohledu na zadní část se tato nakloněná čtyřkolka nechala inspirovat Ducati
Panigale, která tomuto maniakovi dokonale
vyhovuje. V přední části má středové řízení
náboje dvou kol - shodné s modelem Dodge Tomahawk.
Pokud jde o technické údaje, systém
odpružení je TFX, který jej na silnici zcela
bezpečně udrží. Pokud jde o brzdy, motocykl má vpředu dvojité kotouče Brembo o
průměru 420 mm s 8-mi pístkovými třmeny
Nissin, vzdau jsou kotouče 255 mm Brembo se 4-pístkovými třmeny.
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Už v předchozích číslech Občasníků
jsem se věnoval motocyklům, a to jak z produkce naší země, tak RVHP a dokonce
jsem si dovolil i nahlédnout za „železnou“
oponu, kde naší kdysi slavné značce Jawa
začala vyrůstat veliká konkurence, která pak
následně naši značku (u značky ČZ to platí
na 100 %) téměř vymazala se seznamu
výrobců motocyklů.
Naši stagnaci v konstrukci motocyklů
svádíme a asi dost oprávněně na potřeby
RVHP, hlavně největšího odběratele SSSR, ale na druhou stranu je třeba také vidět tu
bezzubost firem v tehdejší
socialistickém
hospodářství,
kdy
veškeré odpisy šly
do pokladny státu,
nikoliv do pokladny
firmy, jak je to normální ve vyspělých
ekonomikách, aby se
podniky mohly a hlavně
měly za co rozvíjet a investovat.
Ale k tomuto tématu bylo už mnoho napsáno a není třeba tu vše opakovat, zvláště
když čelní představitel státu prohlásil, že „
náš dělník pojede do socialismu automobilem, ne na motorce“ !!! :-(
Takže když začalo být ve světě jasné,
že motocykl se postupně stává hobby vozidlem a že možná ty motocykly a skútry pro
každodenní použití a jízdu do práce se budou sice dále vyrábět v milionových sériích,
ale ty motocykly silnějších kubatur budou
dále existovat a budou sloužit pro potěšení
svých majitelů. Ani jeden z těchto trendů
však naši výrobci motocyklů včas nepochopili a nezachytili.

Ovšem všechno je relativní. A tak jsem
si vzpomněl na takovou jednu příhodu z
dob svých studií, tedy z koce 70. let minulého století. Já se tu s vámi o ni podělím.
V našem studijním kroužku jsme měli
spolužáka z Bulharska, který si v době studií koupil Jawu 350, typ už nevím, asi to
byla nějaká Konopnice a my jsme se mu
divili, proč si ji koupil. Tenkrát motorkaření
nebylo tak v módě jako dnes a většina z
nás v 18 letech odložila pionýra a přesedlala do aut rodičů.
Ale vraťme se k tomu spolužákovi z Bulharska.
On nám to tenkrát
vysvětli zajímavým
způsobem,
proti
kterému jsme už
asi neměli žádný
protiargument.
Řekl: „Tady u vás,
když je v Brně strojírenský veletrh, přiveze Honda jednu čtyřválcovou motorku, všichni ji
obdivují, slintají u ní a po výstavě, aby ji nemuseli odvážet, tak ji tady prodají. Koupí ji ministr strojírenství pro svého
syna, protože nikdo jiný nemá nárok. A ten
jeho syn je s ní pak mezi svými kamarády
naprostá jednička. A taková jednička budu
já u nás v Bulharsku s Jawou 350!!!!!“
A tak se podívejme zase za tu železnou
oponu na stroje, které jsme našim vrstevníkům záviděli, ale na druhou stranu si uvědomme, že byly země, kde motorkáři zase
záviděli nám naše jawičky. Buďme rádi, že
je máme, zajděte si ji do garáže přeleštit a
pohladit, dobít baterku, utřít louži oleje na
zemi, pak si dejte něco dobrého a podívejte
se na pár motorek od těch zlých kapitalistů.

Minule jsem vám připomněl nebo možná
spíš představil zajímavý a málo známý motocykl značky Bridgestone 350 GTR. Dnes
to vezmeme z druhé strany a asi jedna z
nejznámějších světových značek produko-

vala motocykl HONDA CB 350, který
patří do velké rodiny motocyklů CB. Ty pak
stály u zrodu motocyklů s řadovými čtyřválci, které vlastně dodnes kralují motocyklovému trhu na celém světě
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NA OKRAJ
Vzpomínka na
Expedici Balaton

NA OKRAJ
baculky
... a skútry

HONDA CB350 (výroba 1968 -1973)
má vzduchem chlazený dvouválec OHC
s objemem pouhých 325.6 ccm (vrtání x
zdvih 64 x 50,6 mm), dva karburátory KEIHIN, komprese 9,5, výkon 36 k (27 kW) při
10 500 ot./min., 5 rychlostí, kola 18“ (pneu
3,00x18“), bubnové brzdy, max. rychlost
170 km/hod, pohotovostní hmotnost 170 kg.
Stejně jako jeho předchůdce, model

CB77 Superhawk, byl model CB350 nabízen také ve scramblerové podobě, jako CL350, s vysoko namontovanými výfuky
a 19-palcovým předním kolem, a jako
SL350 v terénním stylu.
V roce 1974 nahradil model CB350 mo
-del Honda CB360 twin (1974-76) 356
ccm, 34 k (25,35 kW) při 9000 ot./min., 6°
převodovka (obr. vlevo dole).

P.S. Čtyřválcový model Honda CB350F
představený v roce 1972 byl konstrukčně
zcela odlišným motocyklem.

Dvoudobá YAMAHA RD 350 se vyráběla mnoho let, a to minimálně v období
1973 –1993, takže za těch dvacet let se
taky vyvíjela a byly vyrobeny typy jak s se
vzduchem, tak i s vodou chlazeným motorem. Zajímavé bylo, že v seriálu Americký
chopper se bavili dva mechanici o tom, že
jako mladí oba měli Yamahu 350 a notovali
si, jaký to byl perfektní stroj, který jezdil s
přehledem po zadním kole.
Tuhle poznámku jsem si tady neodpustil
hlavně proto, abychom si uvědomili, že
mnohdy naše zatracovaná Jawa 350, pokud
by byla na úrovni podobných sériových mo-
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tocyklů známých značek, tak to nemusel
být dýchavičný těžký stroj, ale docela pěkná rychlá motorka, která by určitě plně
uspokojila naši mladou motorkářskou generaci, která vlastně u nás, díky nemožnosti si
koupit vhodný stroj, téměř vymřela,.
Ale nyní se podívejme na technická
data. Dvoudobý vzduchem (nebo vodou)
chlazený paralelní dvouválec o objemu 347
ccm, vrtání x zvih 64 x 54 mm, výkon se
pohyboval v rozmezí 22,3 - 46 kW (30 60,5 k) při 7 500 - 9 200 ot./min.
Motor byl vybaven karburátory, sání
řídila membrána. Převodovka byla šes-

tistupňová, sekundární pohon řetězem.
Obě kola byla 18-palcová, brzdy variantně
bubnové nebo kotoučové (a to vpředu i vzadu) podle typu a podle data výroby.
Pohotovostní hmotnost se pohybovala
mezi 161—170 kg a maximální rychlost
mezi 170—190 km/hod.

Dalším hřebíčkem do rakve pro naši
Jawu byla také třetí japonská značka, kterou si v tomto článku představíme jejím zástupcem SUZUKI T350.
Podívejme se rovnou na technická data
tohoto stroje z roku 1971 (model byl vyráběn v letech 1963—1980).
Dvoudobý, vzduchem chlazený řadový
dvouválec o objemu 315 ccm, výkon 29,2
kW (39 k) při 7500 ot./min. Vrtání x zdvih
61x54 mm komprese 6,9, karburátor.
Sekundární pohon řetězem, převodovka s 6
rychlostními stupni, brzdy bubnové, kola
18“, hmotnost (suchá) 154 kg, Nádrž na 15
l, max. rychlost 168 km/hod.
Firma Suzuki se asi neměla moc ráda s
objemem 350, a tak po výše uvedeném
typu, který byl sice označen 350, ale vycházel z typu 250 a měl neplnohodnotný objem
své třídy (jen 315), vyvinula a dala do prodeje (1972) další typ, který označila Suzuki
GT380, kde zase trochu přešvihla objem
této třídy. Podívejme se, čím se tyto typy
odlišovaly.
Objem motoru byl zvýšen na 371 ccm,

NA OKRAJ

NA OKRAJ
Ducson
Duscon Tricilindrica
Znáte katalánskou značku
motocyklů Duscon? Přiznám se, že mně to jméno
vůbec nic neříkalo, ale dočetl jsem se, že firma vyráběla kvalitní mopedy. Tady
si ji připomínáme proto, že
vyráběla i zajímavý model
Tricilindrica, který měl velice svérázné uspočádání tří
válců. Bohužel jsem nenašel technické údaje.

zůstal ale dvoudobý, vzduchem chlazený,
ovšem počet válců byl zvýšen na 3. Výkon
motoru byl 23,4 kW (32 k), vrtání x zdvih
54x54 mm. Kromě toho se naprosto změnil
vzhled motoru, zvláště v oblasti hlav válců
(Suzuki si nechala patentovat Ram Air Systém, který snižoval teplotu motorů při dlouhodobé jízdě).
Přední kolo dostalo kotoučovou brzdu,
kola se zvětšila na 19“, pohotovostní hmotnost stoupla na 182 kg, max. rychlost na
168 km/hod.
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...a trochu štíhlejší

Pak ovšem přišla další modernizace,
výkon se zvýšil na 27,7 kW (38 k) při 7500
ot./min., pohotovostní hmotnost se opět
zvýšila na 190 kg a rychlost až na 176 km/
hod.
Pokud se vám ty výkony motorů zdají
trochu nelogické, tak mně taky, ale takhle
jsem to bohužel našel v dostupných podkladech, takže prodávám, jak jsem koupil. Suzuki vyráběla s podobným typem motoru i

motocykl o objemu 550 cccm, tak třeba
chtěli, aby stroje různých objemových tříd
(a tedy i cenového zařazení) byly od sebe
správně vzdáleny i výkonově.

Abychom uzavřeli tu japonskou konkurenci, zbývá nám značka Kawasaki. Sice
nejmenší, ale tak trochu vždycky svérázná
firma, která vždy kráčela tak trochu svojí
vlastní cestou….a ne špatnou :-). Tady jako
konkurenční stroj naší třiapůle jsem vybral:

Objem motoru 338 ccm, výkon 42 k
(30,8 kW) při 8 000 ot./min., 5-stupňová
převodovka, sekundární převod řetězem.
Dvojitý trubkový rám, kola o průměru
18“ (přední 3,25, zadné 3,50) obě brzdy
bubnové o průměru 180 mm, přední
dvouklíčová, suchá hmotnost 150 kg, max.
rychlost 168 km/hod.

KAWASAKI 350 Avenger A7, který
se vyráběl v letech 1967 –1971 a byl vybaven vzduchem chlazeným dvoudobým
dvouválcem, s rozvodem dvěma rotačními
šoupátky a s odděleným mazáním
(Injectolube).
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Existovaly následující modely: typ A7
(1967–1971), A7SS (1967–1971) se
zvýšeným výfukem a A7R (1968) závodní
verze.

NA OKRAJ
Závodní DKW RM 350

Kawasaki 350 S2 byl nástupcem motocyklu Avenger A7 a vyráběn v letech 1970
až 1973. V Japonsku dostal název 350SS a v USA získal přídavek Mach II .
Typ 350 S2 se od svého předchůdce
odlišoval hlavně tříválcovým řadovým motorem s posunem zdvihu 120 stupňů. Rozvod sání byl pomocí pístů. Aby se zabránilo
přehřátí centrálního válce, byla vnější chladicí žebra tvarována tak, aby se k němu
mohl dostat další vzduch. Motor měl zapalování se třemi kontakty a tři karburátory Mikuni.
Trochu se zvýšil objem motoru na 346,2
ccm a výkon motoru na 45 k (33kW) při
8000 ot./min. Trochu se také zvýšil kroutící
moment (z 39 na 42 Nm také při 7000 ot./
min.). Samozřejmě že s úpravou motoru
také stoupla maximální rychlost na 180-185
km/hod., suchá hmotnost však naopak

zůstala nezměněna.
Trochu zvláštní je, že motocykl převzal
z předchozího typu i bubnové brzdy, přední
jednokotoučovou brzdu o průměru 277 mm
získal motocykl až při modernizaci v roce
1973. Kola zůstala také o průměru 18“,
přední se dokonce zúžilo na rozměr
3,00x18“.
Možná je ještě na místě poznámka, že
v roce 1974 byly motocykly nahrazeny typem Kawasaki 400 S3, ovšem díky
zpřísňujícím se exhalačním limitům začalo
průběžné omezování výkonu.
Výroba série S byla ukončena v roce
1975, byla nahrazena řadou KH v objemových třídách 250, 400, 500. Prodej
skončil v USA v roce 1977, v Evropě 1980
a dále byly tyto krásné dvoudobé tříválce
nahrazeny nastupující moderní čtyřdobou
technikou.
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Líbil se vám zajímavý tříválcový Ducson? Tak přidám ještě podobně koncipovaný závoďák DKW
(1953-56), o kterém už ale
vím, že má objem svého
tříválcového (úhel válců
75°) dvoudobého motoru
349 cm3, vrtání x zdvih
53x52,8 mm, výkon 45 k při
13000 ot./min., 5° převodovku, hmotnost 147 kg a
dosahoval maximální rychlosti 230 km/hod. (při 15
000 ot./min.) Nádrž 11—32
l podle délky tratě. Bubnové brzdy průměr 200 mm.
Rozvor 1350 mm.

NA OKRAJ
Vyznáte se v typech
motocyklů???

Z A J Í M AV O S T I

Vy, kteří jezdíte na čezetě s plexištítem i v dešti, tak víte, že je někdy
problém s tím, že se dostává na
jezdce voda pod plexištítem, pokud
tam není na předku skútru podštítek pod vlastním plexištítem, a je to
úplná katastrofa :-(. Na přiložených obrázkách vidíte, že některé skútry to mají konstrukčně
lépe vyřešené. Celý předek, který chrání jezdce (tedy nohy i tělo) je v jednom kuse. Sice nevím, jestli zase ta voda nedělají nějaké jiné problémy, ale takhle na obrázku to vypadá dobře.

Už vás nebaví jezdit vaším Cadilackem Eldorádo nebo jste ho poškodili
havárií a přesto se s ním nechcete
rozloučit??? Udělejte si z něj pohovku do obýváku? Je to vkusné a jeho výjimečnou a výraznou zadní část si můžete každý den užívat třeba při sledování televize.
Pokud ovšem nejste příznivec značky Cadilac a máte
jinou oblíbenou značku např. Trabant, nic to nemění na této
skutečnosti a postup práce je prakticky stejný, jen se musíte
smířit s tím, že sedací prostor bude o trochu užší. Naopak ovšem se dá využít i přední část
vozu, takže pohovky z Trabantu se hodí jako rohová sedací souprava.

Ovšem pohovky, to není jediná věc, kterou se nechá vylepšit příbytek starším milovaným
dopravním prostředkem. Záleží na vašem vkusu, ale také velikosti bytu i dopravního prostředku. Možnosti jsou celkem neomezené—tedy pokud nemáme stěny ze sádrokartonu. Tam by
pak mohl být drobný problém :-).
Z motocyklu popř boku menšího osobního vozu se dá vyrobit vkusná výzdoba na zeď,
přední části větších vozů se hodí jako letiště, které může být i vkusně doplněno kartáči z
myčky. Ovšem další level je celá ložnice v letadle. Viz další strana.
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Rabbit Subaru RS-3
vozítko z roku 1965

Samozřejmě, že všechny podobné úpravy dopravních prostředků závisí na jejich velikosti.
Pokud si zabudujete k domu trup letadla, vzniknou vám zajímavé obytné prostory, třeba ložnice.. Další zajímavou variantou je přímo celé obydli vyrobené z dopravného prostředku, tady
se obzvláště hodí vyřazené železniční vagony popř. i lokomotivy. Ale např. vyřazený autobus
je velmi vhodný jako garáž.
Ovšem jak třešničku na dortu jsem si nechal tramvaj postavenou na střeše garáže u domu, která zřejmě slouží jako vyhlídková terasa v prvním poschodí. Prostě paráda :-).
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Jak vypadaly historické
plakáty na motoakce?

Pár obrázků z našeho hlavního města, které informují o aktuálním
dění na ulicích i v oblasti kultury.
Určitě jsou mezi
čtenáři
zastánci
všech
ekologických
„zelených“
projektů a aktivit,
a tak ocení pár
informací z této
oblasti
včetně
andělské
tváře
toho spratka :-)

Tak jsem se doslechl, že boom „džípů“
Willys ještě neskončil a stále jsou prý
zájemci o koupi.
Trochu jsem se podíval po e-shopech a
zjistil jsem, že
džípy jsou na
skladě,
jak
vidíte na obrázkách, takže
stačí jen rozbít prasátko a
vyrazit
do
obchodu popř.
objednat.
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Historie motorů
Laurin & Klement a Škoda

Společnost Škoda Auto si v loňském roce
připomenula 125 let od chvíle, kdy Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi založili
společný podnik a položili tak základ dnešních
úspěchů.
Po jízdních kolech přišly od roku 1899 motocykly, nejprve s jednoválcovými motory ale
brzy i se dvouválci a dokonce se čtyřválci.
Před 115 lety, v prosinci 1905, představil týdeník Sport a hry českým čtenářům první automobil z Mladé Boleslavi Laurin & Klement Voiturette A.
Následoval bezpočet dalších modelů a
spolu s nimi i motorů. Právě jim je věnována
nová kniha z pera Martina Chlupáče. První díl
mapuje vývoj pohonných jednotek z Mladé
Boleslavi v letech 1899 až 1948. Na 506 stránkách obsahuje detailní popis téměř 80 motorů,
které v uvedených letech vznikly a k nimž se
zachovala alespoň základní dokumentace.
Bohatý, většinou dobový fotografický doprovod
doplňují originální konstrukční výkresy. Kniha
rovněž seznamuje s některými méně známými

konstrukcemi,
okolnostmi
návrhů zajímavých
motorů Laurin &
Klement a Škoda
a s klíčovými
osobnostmi, které za jejich vznikem stály.
Vedle motorů
pro osobní vozy
jsou samostatné
kapitoly věnovány
pohonným
jednotkám
pro
nákladní automobily, závodní speciály a letadla.
Kniha Historie motorů Laurin & Klement a
Škoda I. díl 1899-1948 je dostupná v prodejně
Škoda Muzea a v knižním maloobchodu za
490 Kč. Druhý díl, mapující motory automobilky Škoda od roku 1949 do současnosti, vyjde
v listopadu 2021.

Vloni jsem si koupil knihu o převodovkách Laurin & Klement a Škoda. Nyní vyšel první díl
knihy o motorech, tak doufám, že bude stejně kvalitně zpracovaný a zajímavý. Takže jsem si dovolil zveřejnit neplacenou reklamu na knihu o motorech vyrobených mým bývalým zaměstnavatelem.
Myslím, že ji mohu doporučit, protože tato kniha nemůže ztratit na aktuálnosti :-).
Článek „Motocyklové spořiče“ byl zveřejněn ve Světě motorů v roce 1954 na str. 824. Že se nejedná v případě přisávání
vody o „slepou uličku“ v konstrukci motorů, si můžete přečíst v
příloze článek o vstřikování vody do motorů od fy Bosch.
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Konstrukce
bicyklového sajdkáru.

NA OKRAJ
Jak vypadá pravá česká
zima? To je pohádka!!!

Tento vyobrazený červený „nanuk“ byl vozidlem
naší Hradní stráže, ale to asi není žádná nová
informace. Dnes tyto motocykly v modrém i červeném provedení prožívají boom a prodávají se
za nesmyslné peníze. Když jsem tento motocykl
v 90. letech sháněl do své sbírky a dával si inzeráty, tak mi jednou zavolal jeden veteránista a
řekl mi asi toto: „Už nemohu číst ty vaše inzeráty, tak vám volám. Jezdím na chalupu přes Jílové, kde se dvě tyto karosérie válejí na zahradě
za plotem. Tak si tam pro ně zajeďte!!!“
Dnes prožívají nejen tyto motocykly, ale všechna policejní vozidla (tedy vozidla veřejné bezpečnosti :-)) boom, veteránisti je shání, replikují, předělávají, existuje jakýsi Klub přátel policie. Ale vraťme se k té Hradní stráži. Jsou sběratelé, kteří vyloženě sbírají motocykly Hradní
stráže, což je určitě také zajímavé ….nanuk, Jawa 500 Rotax, BMW ….ale co víte o Hradní
stráži??? Určitě pár informací neuškodí :-):-):-).
Věděli jste, že naše Hradní stráž má 653 osob?
**********************************************************
V tomto počtu: je 81 důstojníků, 75 praporčíků, 377 poddůstojníků a 43 občanských pracovníků, vlastních příslušníků mužstva je 77.
A to asi nevíte, že Hrad loni požádal o navýšení počtu členů Hradní stráže o 201 osob, protože je jich málo a nestačí plnit náročné úkoly.
Stráž Buckinghamského paláce, tedy sídla královny Velké Británie a všech zemí Commonwealthu má celkem 36 vojáků a 3 (slovy tři) důstojníky!!! (Zemí Commonwealthu je 54 a
jejich celková populace je 2.3 miliardy).
Švýcarská garda, stráž papeže, ale také celého Vatikánu (tedy vlastně jediná ozbrojená
jednotka tohoto malého státu) má 135 osob.
A samozřejmě MY, máme sice malou republiku, malou armádu, ale velký Hrad a stovky
zbytečných darmožroutů jak v Poslanecké sněmovně, tak v senátu, ve vládě a dalších institucích, kde je úředníků, ředitelů, managerů, jejich zástupců a podzástupců na tisíce !!! A
každý z nich má plat větší jak náš prezident, až na malé výjimky ...
*** kdyby tato "armáda" nastoupila s lopatami a krumpáči na naše silnice a dálnice, za půl
roku by neměli co dělat !!!
Kvas je fermentovaný, pěnivý mírně alkoholický nápoj s výraznou přírodní chutí a aroma
žitného chleba, neobsahuje syntetické látky určené k aromatizaci ani barviva. Technologie
zpracovaní obilí vyvinutá již na počátku 20. století umožňuje zachovat vitaminy E a B, minerály a další biologicky aktivní látky (Zdroj: Wikipedie).
Tak proč si nezajet na nějaký ten půllitřík kvasu na motorce, když na něj čekají ve frontě i
děti ze školky :-)

Nestěžujte si
na čas strávený doma kvůli
koronaviru.
Možná jste ten
čas promrhali,
ale jsou mezi
námi tací, který
tento čas vyplnili smysluplně.
Podívejte se,
jak si můžete třeba vylepšit sekačku trávy na léto a
vtisknout ji design svého milovaného veterána nebo
předělat designově horské kolo na bicykl značky Ducati :-)

Pokračování na další straně
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O muzeu značky Praga jste si už mohli v Občasníku přečíst několikrát. Poslední informace
byla, že se muzeum stěhuje do Chomutova, kde najde svůj nový domov, když ten jeho domov
starý dopadl tak, jak dopadl díky nešťastnému rozdělení dědictví, předčasné smrti syna pana
Příhody a ženské blbosti a chamtivosti :-(. Tak jak vidíte, muzeum je již zcela vystěhované a
odvezené a my se jen můžeme těšit, že expozice v Chomutově bude otevřena co nejdřív..

Ano, já vím, nezapomněl
jsem …..zabíjačku je potřeba
pořádně zapít tradičním českým mokem a navrch pravé
české buchty upečené na
sádle a k tomu horkou černou kávičku :-)

Ceny dílů na čezety a velorexy nám utěšeně rostou, i když tady jsem už mockrát upozorňoval, že ty nesmyslné ceny vypadají z pohledu prodejce a kupujícího diametrálně jinak :-(.

Jiný kraj, jiný mrav …..kdybyste bydleli na severu, kde jsou denní teploty pod –40°C, tak
byste se třeba zúčastnili netradičního závodu, kde, myslím, jde spíš jen o přežití než o vítězství. Závodu se mohou zúčastnit jakákoliv vozidla ...i vrtulník, i když je otázka, je-li tam vrtulník
jako soutěžící nebo pro odvoz zmrzlých závodníků.

NA OKRAJ
Motoxpress č.30

Plechové koncové světlo se sklíčky starších typů kejvaček asi znáte (obr. vlevo). Nyní se
na internetu objevila nabídka na prodej tohoto světla prý s originál štítkem pro export do USA,
za které prodejce chce 1500 Kč. Na dalším obrázku je zajímavé světlo namontované na kejvačce—možná jsem podobné viděl na indických jawách „Yezdi“. A ta poslední varianta je z
Jawy 350 určené pro export do Francie. Ta Jawa měla ještě další vychytávky. Máte někdo
bližší informace o některém z těchto zajímavých provedení??? Ozvěte se, napište!!!!!

Sice téma „toaletní
papír“ není asi nijak extrémně zajímavé, ale když
už se mi tu sešly tak hezké obrázky, tak jsem panapr do zajímavostí zařadil. (pozn.red. panapr je
zkr. papír na pr...!!!)
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Honza Čejchan vydal po
delší době nové číslo svého
časopisu, dříve čtvrtletníku,
dnes „občasníku“. Najdete
tam obsáhlý článek o indických Jawách 300 CL, také o
historické závodní Jawě 175
OHV a zajímavý článek o
vývoji skútrů Jawa.
Jinak samozřejmě oproti
Čezetářskému občasníku
uvidíte v tomto časopisu 2
až 3 fotografie šéfredaktora
na každé dvojstraně. Já se
tak rád nefotím :-).

NA OKRAJ
Ze života mototistů

Ano, zima skončí a v dubnu
nás čekají velikonoce a
taky čarodejnice….

Někteří z vás možná používají digitální
kameru připevněnou na helmě. Není to
zase tak úplná novinka. Závodník F1 Graham Hill sice nefilmoval, ale fotil podobným
způsobem závody už v roce 1962.

Až budete provádět opravy svých dopravních prostředků a zbydou vám nějaká
kolečka popř. jiné díly ….nezahazujte je,
tady máte návod, jak se dají použít, a to
dokonce moderním způsobem.

Zákaz parkování před garážemi platí pro
všechna vozidla včetně vojenské techniky,
takže ta botička je naprosto na místě!!!

Vzpomínáte na létající Citroen Fantomase?
Je to parádní kousek, co??? Výsuvná křídla, ocasní křídlo, tryskové motory.

Možná bude vaše auto potřebovat jarní údržbu. Nepodceňujte pomoc psích
kamarádů, někteří mají
odborné znalosti …..

Podívejme se do zahraničí. Ta rakouská vesnička s idylickým názvem „Fucking“ prý bude
přejmenována. To je škoda. Ještě že úředníci v EU neumí česky, to by nám určitě přejmenovali „Pičín“ :-(.
To v Rusku mají jiné problémy, ale není to jen problém Ruska ...hluboké louže se vyskytují asi
i v jiných regionech, ale bohužel zatím pro ně neexistuje žádná oficiální popř. dokonce mezinárodní značka. Pokud ale vím, tak se třeba občas čtyřkolkářům a podobným vyznavačům
terénu podaří v neznámé louži zmizet i se svým strojem :-(

...a pak můžete jet bez obav
na STK...
Kultovní kabriolet Škoda
Felicia ze 60. let není třeba
představovat. Je to stejný skvost
naší motoristické historie jako skútr
Čezeta (ostatně jsou to vrstevníci :-)).
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Ale tyto perly nedávají spát ani
dnešním designerům, a tak se
můžete podívat, jak by si moderní designér představoval podobný
škodovácký kabriolet v dnešní době.

VÝROBCE ELEKTRICKÝCH SKÚTRŮ ČEZETA
ZŘEJMĚ SKONČÍ V INSOLVENCI, NENAŠEL KUPCE
Dne: 20.1.2021 14:05 ČTK

Výrobce elektrických skútrů Čezeta
zřejmě skončí v insolvenci a ukončí výrobu.
Firmě se nepodařilo najít kupce a její stávající majitelé nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování činnosti. V tiskové zprávě to ve středu uvedl
generální ředitel a majoritní vlastník společnosti Neil Eamonn Smith.
Společnost sídlící v Prostějově není
podle Smithe zisková, i když ztráty se od
roku 2018 do roku 2020 každoročně snižovaly. Za roky 2018 a 2019 vykázala dohromady ztrátu přes 21 milionů Kč.
„Na čekací listině je přes 100 000 eur
(2,6 milionu korun) prodejních objednávek
a Čezeta je prakticky bez dluhů, kromě
dluhů vůči svým vlastníkům,“ podotkl.
Nového majitele začala firma hledat loni
na podzim. Smith vlastní podíl 70 procent a
drobní investoři zastoupení crowdfundingovou firmou Crowdberry zbylých 30 procent.
Společnost před osmi lety přišla s prototypem elektrického skútru, který vycházel
ze slavného „prasete“ vyráběného továrnou
ČZ v 50. a 60. letech. V letech 2018 až
2020 vyrobila první sérii 60 skútrů typu
506, které vyvezla do deseti zemí v Evropě.

Kdysi jsem tu doporučoval Davidovi
Prchalovi vyrobit dvojitý traktor Zetor 2x25
pro delší jízdy s kolegou. Ale už jste viděli
trojitý traktor nebo třeba trojité auto??? A
jak by řekl známý sovětský inženýr Ozubov
(vynálezce ozubeného kola): „Nu vót, éto
těchnika !!!“

V Česku loni prodala jeden motocykl a
o rok dříve 13 strojů. V roce 2018 československá crowdfundingová společnost
Crowdberry vybrala pro firmu 20 milionů Kč
na zahájení sériové výroby prvního elektrického vozidla v České republice. Téměř celý
skútr vznikal v České republice za pomoci
sítě 30 místních dodavatelů.
„Nadále věřím ve smysluplnost projektu
a i v současné situaci udělám vše pro to,
abych podpořil kohokoli, kdo společnost
převezme. Zůstávám obdivovatelem české
tradice ve výrobě kvalitních motocyklů. Jak
jsem řekl už na začátku projektu Čezety –
dobré věci by měly pokračovat,“ dodal Smith.
Čezeta v současnosti vyvíjela nový model o 50 procent levnější než ten současný,
který vyjde na více než 300 000 Kč. Elektrická čezeta se stala Motocyklem roku ve
své kategorii. Elektrické motorky v areálu
Wikov v Prostějově montovala desítka zaměstnanců. Plány na expanzi počítaly s až 50 zaměstnanci a
výrobou 2000 strojů ročně.

NA OKRAJ
...a pokračujeme
Pak si zasloužíte odpočinek, třeba u televize, ale
než ji takhle rozbít u přiblblých a lživých zpráv, raději
si pusťte nějaký starý dobrý
seriál ….

A můžete v klidu rozjímat a
plánovat dovolenou se voji
rodinou…..třeba na kole
nebo na motorce

A další technické zajímavosti. Např couvací kamera a snímek s názvem „Jdi za
auto, tam tě nikdo neuvidí!“ a nebo třeba
aerodynamické zkoušky obytných přívěsů
tažených vozy Formule 1.
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Hurááá, už máme vakcínu proti koronaviru

A jak to vypadá s cenami náhradních dílů a ostatních motoristických předmětů??? Žádná
změna, ceny nám utěšeně rostou, a tak mi pamětníci si můžeme jen povzdechnout, že za
cenu, za kterou jste koupili dříve v každém menším městě nového Stadiona S11 v Kovomatu,
tak za stejné peníze už k němu dneska nekoupíte ani přední světlo :-(. Ovšem světlo na Stadiona je malé, takže malá cena. Když chcete světlo větší (třeba na předválečnou ČZ) je i cena
větší !!!

Kolega Zbyněk Plachý dál neúnavně
renovuje svůj letitý skvost VW Transporter.
Naše redakce získala aktuální informace,
že sklep je již hotový, přízemí se prý blíží
ke konci a Zbyněk se chystá postoupit s
renovací do prvního patra.

Ale nemyslete si, že sběratelé historických bicyklů jsou na tom o moc líp :-(. Takový originál zvonek ČZ taky není úplně „za
hubičku“ :-(. A ještě zůstanu u Aukra. Klíček
Bosch s plastickým obrazem Čezety vás
čtenáře moc nezaujal, ale my jsme to s
výrobcem už měli připravené a vyladěné,
že klíček se už vyrábí a prodává, jen za
podstatně víc, než byla „moje“ cena (dole).

Ten hezký Vespa-hrnek na kafe se
opravdu povedl, ale má jednu nevýhodu, v
E-shopech je vyprodaný. Ovšem nový typ
Harleye (obr. dole) zřejmě ještě vyprodaný
není, ale cena asi bude vysoká :-(:-(:-(

Výfuková soustava navržená japonskými inženýry a vypočítaná na nejmodernějších japonských počítačích s využitím posledních poznatků v oblasti proudění velmi
horkých plynů zvyšuje výkon až o 8%
(každý výfuk o 1 % !!!)
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Bohužel teprve s velkým zpožděním se dostaly na veřejnost fotografie z provozněbariérových zkoušek vozů Trabant, které měly dokladovat pevnost a výdrž karosérií těchto
skvělých východoněmeckých vozů. Ovšem v době vzniku těchto fotografií zakázala vládnoucí
komunistická strana prezentaci těchto fotografií
s odůvodněním, že jsou příliš drastické. Myslím
ovšem, že i v dnešní době by tyto vozy hravě
dostaly 5 hvězdiček při bariérových zkouškách
Euro NCAP.

A taky něco pro milovníky kamionů. Jednak zcela zdarma je tady
umístěná reklama jedné firmy a jednak unikátní snímky ze zkoušek elektrických kamionů firmy Scania. Zdá se, že tato firma je
nejlépe připravena na elektrofikaci dálnic. Nejhorší na tom asi je
to, že to není ani vtip, ani feik ani hoax :-(

NA OKRAJ
Červený skútr Ducati
Prezident Ducati Frace Thierry Mouterde v rozhovoru pro moto-station.com
potvrdil, že prozatím Ducati
neplánuje stavět skútr:
„Myšlenkou je samozřejmě
rozšířit náš sortiment,
nejsme to my, kdo to chce,
ale diktuje to trh. Ze zřejmých důvodů nemohu prozradit naše budoucí plány,
ale přijdou další motocykly a
rozšíří naši nabídku. Mohu
vás však ujistit, že v tuto
chvíli se neočekává žádný
skútr.“ Nelze však vyloučit,
že v Borgo Panigale vyvinou
skútr, který bude následně
nabízen s dalšími značkami
skupiny Volkswagen.

VYZNÁTE SE V TYPECH MOTOCYKLŮ (POKRAČOVÁNÍ) A ŘÍDÍTEK ????
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CENY, CENY, CENY, ...

Co byste řekli troše
malířského umění?

Sice jsem se už o některých „zajímavých“ cenách z Aukra zmínil, ale kupující stále překvapují, takže se k tomu ještě trochu vrátíme. Začnu trochu zeširoka. Jezdím sobě i kamarádům
pro díly na veterány ke „Kordovi“ do Nové Paky. Byl jsem tam minulý týden a i jako stálý zákazník jsem byl téměř neobsloužen, protože pan Korda má tolik zakázek přes E-shop, že naprosto nestíhá vyřizovat objednávky. Nejsou burzy, lidé jsou doma, skoro nic se nesmí, tak se
aspoň smí pracovat doma v dílnách a projevilo se to všeobecně zvýšeným zájmem o díly v Eshopech a také značně narostl celkově počet zásilek všem zásilkovým službám. Nakonec
jsem obsloužen byl k mé plné spokojenosti a byla z toho zase útrata za cca 7,5 tis. Kč :-).
A samozřejmě podobně lidé blázní i na Aukru a zřejmě i na jiných inzertních portálech, ale
podívejte se sami. Začneme tedy těmi díly na veterány…...plechovka na olej + držák (na předválečný motocykl zcela nepostradatelné :-)). Pokud si chcete svého veterána takto dovybavit
původní plechovkou a replikou držáku, musíte sáhnout do kapsy dost hluboko, tak aspoň pro
(i s poštovným) skoro 11,5 tis. Kč .
V kapitole z dějin techniky RVHP jste si mohli přečíst článek o slavném sovětském „détiku“
DT-54. Pokud se rozhodnete si ho dnes pořídit domů do sbírky, do prosklené vitríny (protože
takový skvost tam určitě patří), musíte už taky počítat s několika tisícovkami.

Nejsem ani hodinář, ani vášnivý sběratel hodin, ale jsem strojař, takže se mi líbí mechanické hodiny a ty digitální beru jako podřadné :-(. Takže si občas koupím nějaké mechanické
hodiny na burze, tady na psacím stole mi tikají dvoje, v „trucovně“ mi jich tiká ještě víc, a tak
snad není divu, že je trochu sleduji i na Aukru. Krásné mechanické hodiny jsou ve starých
tachografech. Nedávno byly tři za 299 Kč a v nich samozřejmě troje funkční hodinky. A teď si
představte, že nějaký vykuk ty jedny hodinky neuměle zapertloval do rámečku od budíku z
Octávie, napsal k tomu, že to jsou starší hodiny do auta... a cena??? 4016 Kč :-). Na tomto
příkladu by mohli učitelé vykládat, co to je „přidaná hodnota“ :-).
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A ty další dva obrázky??? 8 200 Kč za hodiny na Čezetu 501, to je bomba!!! Nová Čezeta i s hodinkami stála 6 800 Kč. Čezetáři hodinky dobře znají, každý ví, co je to skútr
„hodinář“. Hodinky mají odspodu seřizování a natahování a je v nich 5-denní strojek. Když
byly hodinky na internetu za 2 500 Kč, pak za 5 000 Kč, tak jsme si ťukali na čelo. Už si
nedovolím ani odhadnout, kam ta cena poroste. Každopádně si uvědomme, že ta cena
8 200 Kč je prakticky desetina hodnoty renovovaného skútru. Co k tomu napsat? Strašné?
Zajímavé? Neadekvátní? Hloupé? ……..to si vyberte.
Před nějakým časem jste si mohli koupit u firmy Montyjawa repliku těchto hodin, které se
lišily od originálu hlavně tím, že neměly žádný strojek a byly tedy nefunkční. Byla na nich
nastavena jedna poloha ručiček a šmytec :-). Je to taky řešení, i když já bych asi spíš doporučoval jinou variantu. Před hodinkami bylo v přístrojové desce plechové víčko, to je aspoň
originální řešení. Jinak se vrátím k té replice...na E-shopu firmy jsem je už nenašel.
A ty hodinky z druhé obrázku za 280 Kč? Ty jsou tady proto, že jsou kromě vzhledu ciferníku a tvaru ručiček s těmi skútrovými naprosto shodné. Zřejmě byly někdy v 50. letech určeny pro nějaké vozidlo, nevím, zřejmě osobní vůz. A tak výměnou ciferníku z nich vzniknou
hodinky s hodnotou 8 200 Kč. Takže na těchto dvou příkladech s hodinkami jsem jen chtěl
ukázat, jak se dá vydělat nebo prodělat a že je třeba být „vždy ve střehu“.
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NA OKRAJ
Přepočet palců na mm

NA OKRAJ
Unisex
…je podle Wikipedie pojem
užívaný pro věci nezávislé
na pohlaví, případně vhodné pro obě pohlaví. My je
použijeme pro design shodný pro Transportera VW a
skútr (většinou Vespa).

A soutěž o nejnesmyslnější cenu na Aukru tentokrát vyhrává
kupující o...y, který za zadní světlo Lucas zaplatil 20 200 Kč +
poštovné. Také jsem toto světlo asi před dvěma lety potřeboval při renovaci a koupil jsem
repliku myslím u Montyjawa. Ale tenkrát jsem zaplatil za světlo včetně plechového držáku 800
Kč. Myslíte, že ten rozdíl v ceně je adekvátní tomu, jestli máte repliku nebo originál???
Ale hlavně, na obrázku to možná vidíte, že fotka je naprosto neostrá (a takové neostré
fotky tam jsou tři), takže je otázka, jestli se opravdu jedná o originál a jestli kupující nebude
tvrdě zklamán, když si za dvacet litrů
koupí repliku. Nechtěl bych být v jeho
kůži :-(.
A teď si představte, že se třeba pustíte do renovace (nebo stavby repliky)
Pionýra—Mustanga, který se prodával u
Neckermanna v Německu a měl stejné
zadní světlo. Jaká je cena takového
zrenovovaného Pionýra??? No každopádně si myslím, že pokud se budou
ceny pohybovat tímto tempem, tak mě
napadá jen jeden výrok klasika:
„Je něco shnilého ve státě dánském“

A když už jsem tuto stránku aktualit
začal nesmyslnou cenou, co kdybych
pokračoval nesmyslnou kontsrukcí.
Udělám tím určitě radost bývalým vojákům popř. zájemcův o vojenství či milirárie. Německý pásový motocykl Kettenkrad HK101 asi znáte, dokonce i z
článku v Občasníku (na obr. vlevo je jeho pancéřovaná verze), stejně jako vyzbrojené válečné motocykly sólo i se sajdami (BMW Zuendapp, M-72, Harley-Davidson), dokonce jsem
vám tady už představil i mototank MT-25 (viz
obr. vpravo pro připomenutí), ale speciální průzkumné vozidlo vyrobené spřažením dvou motocyklů M-72 a doplněné lehce pancéřovaným
modulem jsme tu ještě neměli a myslím, že
málokdo z vás o něm slyšel.
Byl to návrh jednoho sovětského konstruktéra,
který navrhl toto vozidlo jako lehké
průzkumné vozidlo, které podle
něj s výkonem 2 x 25 k (2 motory M
72) a s pohotovostní hmotností 800
kg mělo na dálnici dosahovat rychlosti až 120 km/hod (zřejmě taky
vypočteno z rychlosti dvou motocyklů 2 x 60 = 120 pozn. red.). V modulu byla posádka dvou vojáků,
ovšem pro přepravu na delší trasy
mohli na motocyklech sedět další 4
vyzbrojení vojáci.
Ta dvě kola na modulu jsou
samozřejmě jednak rezervy pro
motocykly a jednak jsou umístěna
tak, aby pomohla překonávat překážky (rygoly apod.). Bohužel jsem se už nic nedočetl o tom,
jak bylo vozidlo ovládáno, jak bylo provedeno řízení apod. Ale mě, jako majitele motocyklu
Dněpr, který je přímým následníkem motocyklů M-72, by hlavně zajímalo, jak se ten pravý (ve
směru jízdy) motocykl startoval, když je jeho startovací páka z boku a je třeba stát od motocyklu dost daleko. Možná, že sovětský voják to zvládl bez problémů ze sedla. Motory SV měly
tak nízkou kompresi, že to šlo možná i rukou :-).
Pak se ještě nabízí další varianta. V článku bylo napsáno, že při jízdě po silnici je možno z
důvodu úspory paliva vypnout jeden motor (tam to už věděli ve 40. letech, teď je vypínání válců hit u výkonných vozidel, poz. red.), takže třeba nastartovali jen levý motocykl, s ním se rozjeli, a pak jízdou vlastně roztlačili ten druhý motocykl. Ovšem nevím, jak řešili, když byli pod
palbou a potřebovali přepnout benzinový kohout na rezervu. Ale myslím, že těch dotazů bych
měl na konstruktéra víc :-)
Tento projekt nebyl schválen do výroby, ovšem výkres ukazuje, že to není nějaká počítačová simulace, bylo to myšleno vážně. A kdyby se pár těchto strojů dochovalo, to by byla
dneska veteránská rarita na srazech. Škoda :-(.
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Covidová pandemie způsobuje veřejným dopravcům velké ztráty kvůli omezení pohybu
osob. Jak se řeší tato situace u některých dopravců, ukazují následující snímky. Zatímco někteří dopravci ruší spoje, jiní se snaží nalákat cestující tím, že znovu povolují kouření v dopravních prostředcích.
U vlaků byly kuřácké a nekuřácké vagóny naprosto běžné. U autobusů se využívaly jako
kuřácké vozy autobusové přívěsy. Dnes se již tyto přívěsy nepoužívají, a tak pro oddělení kuřáků a nekuřáků je nařízeno, aby kuřáci seděli v zadní polovině autobusu. Toto opatření je asi
tak stejně účinné, jako kdybyste v plaveckém bazénu dovolili, že v jedné polovině se smí do
vody močit a v druhé polovině ne :-).

NA OKRAJ
Unisex II

….a někteří si je dokonce
vozí na tranďáku s sebou.

Pokud se chcete v době zpřísněných kovidových opatření dostat se svým skútrem nebo
motocyklem do jiného okresu, doporučuji stroj
nenápadně zabalit,
odeslat kurýrní
službou, a pak v
tmavém
obleku v noci
přejít do vedlejšího
okresu
někde v lesích
nebo v bažinách.
Až se trochu oteplí,
budete mít
ještě jednu
možnost,
a to podle příruček výrobce předělat jednoduše
skútr na obojživelné vozidlo a projet
po řece, potoku
nebo třeba přes
přehradu. Pokud
mám informace,
pro hlídání hranic
okresů se zatím s nasazením
říčních
oddílů Policie
nepočítá !!!

Když si kamioňák upraví rikšu k obrazu
svému, přítelkyni přidal z lásky i návěs.

A kdo nemá řidičský průkaz na skútr, tak si prostě
vozí s sebou „minibrouka“

47

NA OKRAJ
Unisex III
...á propós, když už jsem
zmínil toho brouka, tak na
konci Občasníku se dozvíte, že „Brouk“ oslavuje významná výročí, a tak se na
něj ještě trochu podíváme v
rámci našeho miniseriálu o
unisexu VW-skútry.

FATÁLNÍ SELHÁNÍ ÚSUDKU—NESKUTEČNÉ
Možná se vám ten nadpis zdá přehnaný, ale uvidíte, že jsem to, co se děje ve světě, pojmenoval ještě mírným způsobem. Kolikrát já jsem tady psal, že je nevhodné označovat skútr
Čezeta jako „prase“….ale je to marný, je to marný, je to marný (jak by řekl pan Karfík).
Určitě jste si všimli, že na inzertních portálech je skútrů Čezeta čím dál tím méně a cena
průběžně stoupá. No a skoro už nikde nenajdete inzerát, kde by součástí názvu nebo textu
nebylo slovo „prase“. A teď si představte, že to čtou cizinci, dají si to do překladače a to slovíčko „prase“ každý překladač přeloží správně a oni jsou zmateni.
To by snad ani tak moc nevadilo, ale naprosto nechápu to, co se děje. Tito skútristi, třeba
majitelé skútrů Vespa apod. by chtěli také Čezetu, a když se k ní nemohou dostat normálním
způsobem, pokoušejí se křížit tyto svoje stroje s prasetem a doufají, že se jim snad narodí
malé skútříky s podobou Čezety. Asi nejsem odborník na téma „rozmnožování skútrů“ a zatím jsme toto téma nikdy ani neřešili ani v Občasníku, ale přátelé …...já jsem v šoku !!!!

Kdysi před lety jsme si v zahradnictví Starkl u
Čáslavi koupili morušovník, protože jsme chtěli
mít na zahradě jeho vynikající sladké plody.
Nejsme „Mičurinci“, abychom vše hned poznali, a
tak jsme čekali a čekali, žádné plody se nekonaly, a tak se syn rozčílil a provedl analýzu stromu
podle listů a zjistil, že opravdu se plodů moruše
nedočkáme, protože se jedná o nějakou zvláštní
vrbu. A tak jsem smutný, že nám Starkl místo
morušovníku neprodal rikšovník, na něm už
mohly za tu dobu být plody :-):-):-)

Známý italský výrobce skútrů Vespa, s jehož
výrobky se na stránkách Občasníku často setkáváte, začal vyrábět nový typ nazvaný
„Coronavirus“, který splňuje požadavky vzájemného bezpečného odstupu dvou osob i při
cestování ve dvou. Uvidíme, jestli budou tento
trend následovat i ostatní motocyklové značky.
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JAWA PŘICHÁZÍ NA TRH S NOVOU „KAFÁČOVOU“ VERZÍ 350 OHC
Dominik Valášek (https://www.garaz.cz)

Týnecká Jawa přichází do nového roku s
novinkou ve své modelové řadě. Nejásejte ovšem, o nic převratného se nejedná,
takže kdo už zaplesal nad tím, že se něco
hnulo v tématu „Jawa 1200“, může zůstat
zase v klidu. Nejde ani o žádnou inovaci
ze strany indické Mahindry. Onou novinkou je nové provedení Jawy 350 OHC –
tedy motocyklu, jež vychází ze základu
čínského Shineray XY 400.

Dosud byla modelová řada 350 OHC
složená ze tří modelů – základní verze bez
dalšího přídomku je klasický naháč, filozoficky navazující na původní dvoudobou
Jawu 350. Pak je tu 350 OHC Scrambler –
retro s terénním nádechem, které se vyznačuje třeba číselnou tabulkou, prachovkami
vidlic, řídítky s hrazdou nebo nádrží, kterou
v Týnci vyrábí pomocí originálních kopyt na
Kývačku.
Třetím modelem je pak kapotovaný
„café racer“ 350 OHC Special, který v době
svého uvedení strhnul velkou pozornost na
svůj parádní design, inspirovaný šedesátými lety. Konkrétně pak závodním čtyřválcem 350/673, za jehož řídítka usednul mimo jiné František Šťastný – legendární
jezdec českého silničního závodění.
Právě ze Specialu vychází i nový model
– „obnažený“ derivát 350 OHC Special ST
(Special Touring). Parametry i „výbava“
jsou stejné. Je tu tužší zadní kyvná vidlice s
hranatým profilem, hliníkové stupačky, zadní kotoučová brzda a větší přední brzda
nebo jednomístné sedlo zakončené aerodynamickým „bobkem“.
Special ST se pak od dosavadního
Specialu liší tím, že postrádá právě onu
laminátovou přední kapotáž, kterou pro

Jawu dodává česká firma Motoforza. Místo
ní je tu klasické kulaté světlo uchycené v
držácích, které si v Týnci vyrábí sami. Řídítka jsou namontována pod trochu jiným
úhlem, aby sportovní pozice nebyla tolik v
předklonu a „na ruce“ jako u kapotovaného
Speciala. Zrcátka v koncích řídítek pak
nahradila klasická, umístěná na stopkách a
maličké blinkry schované v kapotáži byly
vyměněny za klasické, uchycené kolem
předního světlometu. Na přání ovšem lze
dostat i „polokapotáž“ – tedy takového Speciala, jenž je vybaven pouze vrchním dílem
kapotáže.
Většina zákazníků si ale 350 OHC Special ST koupí v úplně nahaté verzi. Je totiž
určen hlavně těm, kteří vyznávají závoďácký styl „café raceru“ v jeho nejčistší formě s
malým kulatým světlem a zcela bez kapot.
Tedy tak, jak tenhle styl původně vznikl v
poválečné Anglii, kde rebelující omladina
zbavovala stávající motorky všeho nadbytečného, aby s nimi pak závodila kolem
kaváren – právě odtud pochází termín „café
racer“.
„Historicky se nezávodilo jenom na kapotovaných motorkách, ale i na motorkách
bez kapot. Spousta zahraničních výrobců
nabízí nekapotované café racery a i přímo
v historii Jawy lze nalézt závodní motorky,
na nichž kapoty nebyly – koneckonců jezdil
na nich i František Šťastný. Proto jsme se
pro ucelení naší modelové řady rozhodli
tuto variantu nabídnout,“ říká obchodní
manažer týnecké Jawy Jiří Kraft.
Vše ostatní pak Special i Special ST
sdílí. Stejný je rám, ale i motor, tedy vzduchem chlazený jednoválec o objemu 397
kubických centimetrů. Jedná se o čínskou
verzi motoru, který se prapůvodně objevil v
Hondách již v osmdesátých letech a s různými obměnami přežil až do dnešních dní.
Shineray ho Jawě dodává s výkonem 27
koní a točivým momentem 31 Nm.
A jak je to s cenami? Koupí Specialu ST
bez kapotáže pár tisícovek ušetříte. 350
OHC Special s laminátovými kapotami stojí
i nadále 119 900 Kč, ST bez kapot (nebo
jenom s vrchní polokapotáží) pak vychází
na 116 900 Kč. A pro úplnost – 350 OHC
Scrambler vychází na 109 900 Kč a základní 350 OHC na 99 900 Kč.
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NA OKRAJ
Nejekonomičtější verze
unisexu Vespa-VW :-)

NA OKRAJ
Skútry a žlutá!!!

Četl jsem několik článků o tom, jak my Češi jsme
„nepřizpůsobiví a neponaučitelní“, jak odmítáme nařízení
vlády a snažíme se bojkotovat všechna dobře míněná
opatření k zastavení koronavirové pandemie. Ale já myslím, že nejsme sami.
Např. v Itálii to vyřešili nespokojení motoristé tak, že
když nemohou jezdit tam,
kam by chtěli, tak si vybudovali dráhu na střeše obytného komplexu a projíždějí se aspoň
po svém vlastním okruhu. Možná vám to přijde trochu zvláštní,
ale někteří rodiče třeba večer jízdou v autě uspávají děti, tak
tato forma projížďky se jim
velice hodí.
Jak vidíte z přiložených obrázků, tak většinou jsou odděleny hodiny pro jízdu na
motocyklech a automobilech.
Je to kvůli bezpečnosti, protože na tomto okruhu vyjetí
mimo silnici má ve 100 %
případů fatální důsledky :-).
Motorizace, tedy přesněji řečeno skútrizace, rodiny
Fišerů se nám úspěšně rozrůstá. Děda Vašek
Sochr se již na to bohužel dívá jen z nebe, ale i tak
má určitě z toho radost.
Matěj pokračoval a pokračuje ve skútraření, jak se
svým dědou pře léty začal, pak se přidal i jeho otec
Dan a šušká se ve skútristických kruzích, že dalším oskútrovaným členem rodiny bude maminka
Lenka. Přes zimu se prý v utajené dílně kdesi hluboko v křivoklátských lesích skútr Čezeta renovoval a barvu si prý lenka dlouho vybírala sama (viz
obr. vlevo).
Toto žluté podbarvení článku není samozřejmě
náhodné, protože jisté informace již proskočily na
veřejnost, a tak jsme jen zvědaví, jestli ta žlutá
barva skútru bude žlutá, citronová, limetková, banánová nebo okrová :-):-):-)
Na druhou stranu jsem si ovšem
jistý, že kdyby proběhlo hlasování,
kolik členů našeho klubu se těší na to,
až s námi Lenka vyjede, tak by to bylo
všech 132,1 %. Ne jako ve slovenských zprávách, kde je možno vidět,
že ze všech 132,1 % dotázaných bylo
spokojeno nebo rozhodně spokojeno
jen 21,1 % dotázaných. To se u nás
stát nemůže!!!

sraz
v USA
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NA OKRAJ

Z ÁVĚR

Smokey Stover's
Foo Mobile 1977

Končí (samozřejmě kromě příloh) toto jubilejní
číslo a já doufám, že ještě než skončí všechny lockdowny, zákazy, stanné právo a všechny s tím spojené nepříjemnosti, tak ještě stihnete přečíst články,
které vás zajímají.
Zrovna dnes (16.3.)
jsem zahlédl na netu
informaci, že Slovensko
zakazuje svým obyvatelům cesty do zahraničí
na dovolenou, a tak asi i
naše plánovaná cesta
do Spišské Nové Vsi na
mezinárodní sraz skútrů
je velice ohrožena. Nad
plánovanou návštěvou
Berchtesgadenu visí
stejný otazník. O tom
jsem už psal, takže nemá cenu se opakovat. Nezbývá nic jiného, než čekat, jak to všechno dopadne.
Blíží se jaro, Velikonoce a zatím to vypadá,
že všechny tyto krásné
jarní chvíle a svátky uvítáme v rouškách a respirátorech a kdo ví, kdy je
budeme moct sundat.
Takže mi nezbývá
nic jiného, než nám
všem společně popřát,
aby se vše v dobré obrátilo a letošní motorkářská sezóna a nejen ta,
ale celé léto včetně dovolených nám dovolilo si splnit všechny naše plány a
aspoň v rámci naší krásné země volně cestovat.
V příloze najdete
ještě některé informace
týkající se veteránů a
chystaných změn v oblasti jejich legislativy,
něco z historie, informace o výročích Zetoru a
jeho modýlku, o kterých
jsem psal na začátku
časopisu a třeba ještě
něco navíc.
Takže hodně šťastných kilometrů bez poruch a za laciný benzin, a pokud něco zajímavého nafotíte, nezapomeňte to poslat do naší redakce.

Toto šílené vozidlo je dvoukolovým výtvorem Smokey Stovera, zkonstruovaným v roce
1977 podle nákresu Billy Holmana z roku 1935 , který byl
údajně hyperaktivním hasičem. Alfred 'Pete' Schlatter z
Francesville v Indianě zkonstruoval tento jednonápravový
dvoukolový Foo Mobile tak, že
ve dvou kolech skryl čtyři podpůrná kola (rozvor 33 cm!)
Maximální rychlost byla 10
km /h. Tajemství tohoto vozidla jsou odhalena dole. Myslím zajímavé ale nepraktické.
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P ŘÍLOHY
Mám tu zase nějaké přílohy, doufám, že se vám třeba aspoň některá bude líbit nebo hodit k rozšíření vašich znalostí.. I když
já si myslím, že všechny jsou zajímavé, protože jinak bych je sem ani nedával. Tak na co se můžete těšit???
„Prodej osobních automobilů a motocyklů obyvatelstvu“ v roce 1958. Byl to vlastně rok, kdy se dostal do prodeje skútr
Čezeta, protože v roce 1957 na podzim výroba teprve začínala. Ovšem v té době nebyl ten prodej tak jednoduchý, jako je dnes.
Možná vás některé informace překvapí.
V kapitole „Zajímavosti“ jsem zveřejnil článek o přisávání vody (či spíše vodní páry) do motorů, který byl z časopisu z 50. let
minulého století. Tato úprava měla přinést zvýšení výkonu motoru. Možná se na ni trošku pozapomnělo, ale ne úplně, jak se dočtete v dalším článku přílohy nazvaném „BOSCH—vstřikování vody“.
Dále velice zajímavý článek z Německa pod názvem „Péče o historická vozidla“, který se nad tímto velice dnes oblíbeným
koníčkem zamýšlí. A je to vlastně ještě vůbec koníček nebo investiční záležitost???.........................a ještě něco navíc.

PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ OBYVATELSTVU (1958)
15. června. Čísla potvrzenek jsou závazná pro pořadí dodávek. Přidělující místa mají přihlížet k přání žadatele, pokud jde
o značku a typ vozidla, ovšem jen v rámci plánovaného množství jednotlivých vozidel. Na každý druh a typ vozidla jsou vydávány zvláštní potvrzenky. Výměna přidělených potvrzenek
po jejich převzetí žadateli není přípustná. Přepisované a škrtané potvrzenky pozbývají platnosti.
Podrobnější informace podá zájemcům každá prodejna
automobilů národního podniku Mototechna.
V roce 1959 budou podle shora uvedených směrnic dodávány tyto osobní automobily Škoda 440 za 28.500
Kčs, Škoda 445 za 33.000 Kčs a oba tyto typy ve
zlepšeném provedeni za mírný doplatek. Wartburg za 25.800 Kčs, Simca Aronde za 31.000
Kčs, Fiat 600 a Renault 4 CV po 22.000 Kčs.
Není vyloučeno, že v průběhu roku bude tento
výběr ještě rozšířen.
V roce 1959 k nim přibude patrně i Moskvič ze
Sovětského svazu.

PRODEJ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A MOTOCYKLŮ OBYVATELSTVU
Ačkoli naše výroba osobních automobilů i jejich dovoz ze
zahraničí neustále stoupá a rok od roku roste počet vozů dodávaných na domácí trh, nestačí zatím tyto zdroje plně uspokojit stále vzrůstající poptávku. Proto je nutno usměrňovat
ještě prodej nových automobilů tak, aby mezi těmi, kteří si již
na vůz uspořili, byla dána přednost nejlepším pracovníkům,
kteří se zasloužili o rozvoj našeho národního hospodářství.
Pro prodej nových automobilů obyvatelstvu platí
směrnice vydané bývalým ministerstvem automobilového průmyslu, uveřejněné v Úředním listě,
částka 30, ze dne 18. dubna 1958, ze kterých
vyjímáme:
Žádosti doložené potvrzením závodního
výboru ROH o pracovních zásluhách, popř. jiným
rovnocenným potvrzením a ostatními požadovanými doklady předkládají žadatelé, kteří jsou členy ROH,
krajským (městským nebo oblastním) výborům svých příslušných odborových svazů. Příslušníci branných a bezpečnostních složek předkládají žádostí své řídící krajské složce, členové JZD, drobní a střední zemědělci zemědělské správě rady
KNV (ÚNV), členové výrobních družstev krajskému svazu výrobních družstev, ostatní žadatelé správě dopravy KNV (ÚNV).
Žádost nutno doložit stvrzenkou státní spořitelny o tom, že
žadatel vinkuloval na krytí kupní ceny automobilu úsporný
vklad na jakékoliv, tj. zúročitelné nebo výherní vkladní knížce
ve výši nejméně 20.000 Kčs.
Vklad bude uvolněn, vezme-li žadatel svou žádost zpět.
Dále se od žadatelů požaduje závazné písemné prohlášení v těchto čtyřech bodech:
1. že žadatel ani jeho manželka nevlastnili ke dni 19. dubna 1958 ani později osobní automobil,
2. že nedluží daně, poplatky, pojistné důchodového pojištění a nemá závazků u státních peněžních ústavů,
3. že nezískal nový automobil po 1. červenci 1955, kteréžto omezení trvá po dobu 5 let ode dne dodání vozidla a za
4. že zřídí ve prospěch Mototechny předkupní právo k novému vozu, o který žádá, na dobu dvou let. Formulář těchto
prohlášení vydá žadateli každá prodejna automobilů.
Majitelé ojetých osobních automobilů nejsou vyloučeni
z možnosti přídělu nového vozidla, nabídnou-li svůj starý vůz
Mototechně k výkupu za odhadní cenu, nebo zřídí-li aspoň k
němu předkupní právo ve prospěch Mototechny, které je odvolatelné, zruší-li majitel svou žádost o nový vůz. Rovněž dluhy a
závazky žadatele, uvedené v bodu 2. předešlého odstavce,
nebudou překážkou ke kladnému vyřízení žádosti, připojí-li
žadatel potvrzení věřitele, že proti nákupu nového auta dlužníkem nemá námitek.
Potvrzenky jsou vydávány pololetně, a to vždy do 15. ledna a

OSOBNÍ AUTOMOBILY NA VOLNÉM TRHU
Směrnice pro prodej nových automobilů obyvatelstvu platí
jen pro přechodnou dobu a budou zrušeny, jakmile stále rostoucí dodávka na domácí trh sníží podstatně počet neuspokojených zájemců. Již nyní je však možno některé typy automobilů koupit volně bez jakéhokoli omezení. Jsou to vozy: Škoda
450 - sportovní roadster kabriolet za 42.000 Kčs, sovětská
Volga za 55.000 Kčs (s rozhlasovým přijímačem) a Tatra 603
za 98.000 Kčs.
MOTOCYKLY, SKÚTRY A MOPEDY
V dodávkách jednostopých vozidel je situace příznivější,
než je tomu u automobilů. U mnoha typů jsou již dodací lhůty
zcela krátké, a proto se u nich přechází k volnému prodeji. Na
trhu máme nyní tato jednostopá vozidla:
Motocykly Jawa-ČZ 175, 250, 350 a 500 ccm v cenách od
7.000 do 12.500 Kčs, skútry Čezeta 175 za 8.000 Kčs a nový
skútr Manet 100 ccm za 5.900 Kčs, který má přijít na trh ve
větším počtu až ve IV. čtvrtletí 1959, malý motocykl Pionýr,
nový typ 555 za 2.500 Kčs, o který je tak velký zájem, že jeho
dodací lhůty jsou stále ještě dosti dlouhé a moped Stadion
S11 - s trubkovým rámem za 1.900 Kčs. V budoucnu přibudou
na trh ještě dva nové mopedy: Jawa 50 s lisovaným rámem a
Stadion S 12 s trubkovým rámem. Přívěsné vozíky k motocyklům Jawa-ČZ (tzv. kývačkám) 250 a 350 ccm domácí značky
Velorex jsou prodávány za 4.100 Kčs a k Jawám 250 (tzv.
pérákům) maďarský sidecar zn. Duna OK-2 za 3.000 Kčs.
Velorex slíbil dodat letos na trh i přívěsné vozíky pro motocykl
Jawa 500 OHC.
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BOSCH—VSTŘIKOVÁNÍ VODY
v sacím potrubí jemně rozprášená voda. Vysoké odpařovací
teplo vody znamená, že poskytuje účinné chlazení.
To je také důvod, proč je potřeba jen malý přídavný objem
vody: pro každých sto ujetých kilometrů je zapotřebí jen několik set mililitrů vody. Výsledkem je kompaktní nádrž na vodu,
která zásobuje vstřikovací systém destilovanou vodou. Nádrž
musí být doplňována maximálně každých několik tisíc kilometrů. A pokud by nádrž zůstala prázdná, není se čeho bát: motor
stále běží hladce - i když bez vyššího točivého momentu a
nižší spotřeby způsobené vstřikováním vody.

Robert Bosch GmbH
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart, Německo
Telefon +49 711 811-6282
www.bosch-press.com
Vstřikování vody
Voda místo benzínu: inovace společnosti Bosch snižuje
spotřebu paliva až o 13 procent

 Bosch je prvním a jediným dodavatelem, který nabízí

Další otázky a odpovědi
Je tato technologie již ve výrobě?
BMW M4 GTS je prvním sériovým vozem s inovativním a
průkopnickým systém vstřikování vody. V přeplňovaném šestiválci nabízí vylepšený výkon a spotřebu i při plném zatížení.
Bosch dodává díly pro vstřikování vody pro BMW M4 GTS.

vstřikování vody

 Extra bonus: voda šetří palivo a může zvýšit výkon
motoru

 Online speciál s videi a animovanými filmy:
www.bosch-waterboost.com
Věděli jste, že i pokročilé benzínové motory plýtvají zhruba pětinou svého paliva? Zejména
při vysokých otáčkách motoru se část
benzinu používá k chlazení místo
pro pohon. S novým vstřikováním
vody Bosch ukazuje, že tomu tak
nemusí být. Zejména při rychlé
akceleraci nebo jízdě na dálnici
vstřikování další vody umožňuje
snížit spotřebu paliva až o 13
procent. "S naším vstřikováním
vody ukazujeme, že spalovací motor
stále má v rukávu nějaké trumfy, “ říká
Dr. Rolf Bulander, předseda Bosch Obchodní
sektor Mobility Solutions a člen představenstva společnosti.
Robert Bosch GmbH. Úspora paliva nabízená touto technologií Bosch přichází zejména do popředí u tří a čtyřválcových motorů se sníženým objemem: jinými slovy přesně v tom
druhu motorů, které se nachází pod kapotou jakéhokoliv automobilu průměrné střední velikosti.

Jak vysoká je spotřeba paliva v jízdním cyklu?
V budoucím testu spotřeby (WLTC) umožňuje vstřikování vody ušetřit až 4 procenta paliva. Ve skutečných jízdních podmínkách je možné ještě
více: zde při rychlé akceleraci
nebo jízdě po dálnici lze snížit
spotřebu paliva až o 13 procent.
Nezpůsobuje vstřikování vody
korozi motoru?
Ne. Ve spalovací komoře nezůstala
žádná voda. Voda se odpařuje před spalovacím procesem v motoru. Veškerá voda je vypouštěna do životního prostředí společně s výfukovými plyny.
Jak je voda doplňována?
Vstřikování vody vyžaduje, aby na palubě bylo jen malé
množství vody. V průměru se musí doplňovat pouze každých 3
000 kilometrů. Samostatná nádrž na vodu musí být naplněna
destilovanou vodou.
Může voda v nádrži zamrznout?
Když je motor zastaven, voda teče zpět do nádrže, kde
může zamrznout. Po restartu motoru voda znovu roztaje.

Extra výsledky u přeplňovaného motoru
Inovace Bosch však přichází nejen v oblasti spotřeby paliva. "Vstřikování vody může přinést něco i navíc." Může také
zvýšit výkon automobilů.
„Nastartujte jakýkoli přeplňovaný motor,“ říká Stefan Seiberth, prezident Divize benzinových systémů ve společnosti
Bosch. Dřívější bod zážehu znamená, že je motor v provozu
ještě efektivnější. Na tomto základě mohou inženýři čerpat
další energii motorů, dokonce i ve výkonných sportovních vozech.
Základem této inovativní technologie motoru je prostý fakt:
motor se nesmí nechat přehřát. Aby se to nestalo, vstřikuje se
další palivo téměř u každého benzínového motoru na dnešních silnicích. Toto palivo se odpaří a ochlazuje části bloku
motoru. Díky vstřikování vody inženýři společnosti Bosch využili fyzikální princip. Než se palivo vznítí, vstříkne se do mlhy

Existuje něco jako přímé vstřikování vody?
Bosch používá systém vstřikovacích trysek, protože má
jasné technické výhody a je levnější. Díky tomu je vstřikování
vody vhodné i pro velkovýrobu pro více segmentů vozidel.
Kontaktní osoba pro dotazy tisku:
Florian Flaig,
Telefon: +49 711 811-6282
Další informace jsou k dispozici online na www.bosch.com,
www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse.
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VÝZNAM PÉČE O HISTORICKÁ VOZIDLA
Historická vozidla zajímají nejen mnoho sběratelů, ale také
specializované dílny. Význam oldtimerů i youngtimerů stále
víc roste i ekonomicky i jako moderní způsob investování.

velký dopad. Podle předpokladů koronavirová pandemie a
s ní spojená omezení vedla k poklesu prodeje o 60 %. Pro rok
2021 však dotazované specializované dílny projevují optimismus. Stejně jako dříve toto odvětví ovlivňuje potřeba schopných specializovaných řemeslníků, často obtížné získávání
náhradních dílů a potřeba pomoci při komplexních opravách.
Z celkového počtu dotazovaných německých motoristů
jich 17 % potvrzuje zájem pořídit si historické vozidlo. Klasická auta přitom nemusí být nákladným koníčkem, čehož se
obává téměř 60 % dotazovaných motoristů. V registracích
dominuje segment vozidel s hodnotou od 10 000 eur do 50
000 eur (265 000 až 1 320 000 Kč) s podílem 51 %. Druhá
největší skupina se 41 % registrovanými klasickými automobily má hodnotu do 10 000 eur. Jen malá skupina 8 % ze všech
registrovaných klasických automobilů má hodnotu více než 50
000 eur. Tento prémiový segment však představuje 38 %
z celkové hodnoty vozidel ve výši 24 miliard eur.

Počet klasických automobilů, tj. youngtimerů i oldtimerů ve
stáří nad 15 let, se v Německu ve srovnání s předchozím
rokem zvýšil o 4 % na přibližně 9,5 milionu vozidel. Studie
Classic Study Young and Oldtimer 2020 od společnosti BBE
Automotive se ale primárně zaměřuje na přibližně 1,4 milionu
klasických vozidel (600 000 youngtimerů starších 20 let a
800 000 oldtimerů starších 30 let), využívaných jako volnočasové hobby nebo jako investice.

U německých sběratelů youngtimerů i oldtimerů pochopitelně dominují německé značky. Nejčastěji jsou zastoupeny
Volkswagen a Mercedes-Benz, které představují 43 % ze
všech registrovaných vozidel. Značku Volkswagen také nesou
tři nejrozšířenější modely v čele s broukem s 53 000 vozy
následovaným Golfem se 41 000 vozy a VW Bus se 37 000.
Na páté pozici se s 27 461 vozy drží Trabant. Do top 10 se
dostaly dvě importované značky Fiat a GM s více než 20 000
vozy.

Zatímco vozidla ve věku nad 25 let vykazují tempo růstu
v dvouciferných procentech, youngtimery ve věku od 15 do 19
let již zaznamenávají mírný pokles zájmu. V Německu je registrováno 857 044 vozidel starších než 30 let, takže představují 1,8 % z celkového počtu registrovaných vozidel, ovšem
vykazují roční nájezd méně než 2000 km, což představuje
méně než 0,5 % z celkového provozu osobních automobilů.
Z uvedeného počtu jich asi 200 000 využívá speciální registrační značky nebo vůbec není provozováno, protože jsou
například v muzeích nebo soukromých sbírkách.

Výsledky studie jsou optimistické ohledně výhledu do budoucnosti. Autoři studie nicméně upozorňují, že je zapotřebí
realizovat opatření k vyšší profesionalizaci v podobě vytváření
silných sítí provozovatelů pro optimalizaci každodenní činnosti. Jasný deficit autoři průzkumu vidí ve zviditelňování dílen na
místní úrovni, zejména s využitím internetu. Mnohé z nich
aktivně neprezentují své schopnosti a služby, nedostatečně
vytvářejí klasické prostředí ve svých provozech a nedostatečně využívají příležitosti k jasnému regionálnímu zařazení.
Datum zveřejnění: 14.12.2020

Ekonomický význam odvětví údržby klasických vozidel a
obchodu s nimi v Německu roste. Je do něho zapojeno 780
specializovaných dílen, 2500 nezávislých dílen zabývajících
se klasickými vozidly, 400 prodejců angažujících se v oblasti
klasických vozidel, 3000 prodejců s náhradními díly s alespoň
malým podílem dílů pro historická vozidla a 50 velkoobchodníků specializovaných na obchod s díly pro historická vozidla. Celkem se profesně historickými vozidla zabývá více než
9000 zaměstnanců. Mnoho dalších odvětví těží ze 4000 každoročně pořádaných akcí, jichž se účastní přes milion návštěvníků, a k tomu je třeba připočíst přes 1000 specializovaných muzeí a veřejnosti zpřístupněných soukromých sbírek.

Zdroj informací:

Podle studie BBE Automotive měl rok 2020 na toto odvětví

N
A
O
K
R
A
J
54

Vladimír Rybecký

ANOSOGNOSIA –

NESCHOPNOST PACIENTA VNÍMAT VLASTNÍ ONEMOCNĚNÍ

V následující analýze se francouzský profesor Bruno Dubois, ředitel Ústavu paměti a Alzheimerovy choroby (Imma) v La Pitié-Salpêtrière – Pařížské nemocnice, věnuje tomuto tématu poměrně uklidňujícím způsobem:
"Pokud si je někdo vědom problémů se svou pamětí,
nemá Alzheimerovu chorobu“
Zapomínám na některá jména své rodiny ...
Nepamatuji si, kam jsem dal nějaké věci ...
U lidí ve věku 60 let a starších se často stává, že si stěžují, že jim vynechává paměť.
"Informace jsou v mozku vždy, je to tzv." Procesor ", který jim chybí." Jde o "anosognóziu"
nebo dočasnou zapomnětlivost – neschopnost pacienta vnímat vlastní onemocnění. Polovina
lidí ve věku 60 let a starších má příznaky, které jsou spíše důsledkem věku než nemoci.
Nejběžnější případy jsou:

zapomenutí na jméno osoby,

vstup do místnosti a neuvedení odkazu si, proč jsme tam šli,

neuvedení odkazu si na filmový titul nebo herce, ...

hledání, kde jsme nechali brýle nebo klíče ...
Mnoho lidí je znepokojeno tímto stavem, a proto je důležité následující tvrzení:
"Ti, kteří si uvědomují, že jsou zapomnětlivý, nemají vážný problém s pamětí."
"Ti, kteří trpí onemocněním paměti nebo Alzheimerovou chorobou, nejsou si vědomi toho, co se s nimi děje. "
Profesor Bruno Dubois zklidňuje většinu lidí znepokojených takovým stavem:
"Čím více se stěžujeme na ztrátu paměti,
tím je menší pravděpodobnost, že máme paměť nemocnou."

Nyní malý neurologický test: Používejte pouze oči.
1 - V následující tabulce najdete písmeno C.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
2 - Pokud jste již C našli, najděte v následující tabulce 6.

99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
69999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999
3 - Nyní najděte N v následující tabulce. Pozor, je to složitější!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pokud bez problémů zvládnete tyto tři testy:

můžete zrušit svou každoroční návštěvu neurologa

váš mozek je v perfektní kondici!

zdaleka nemáte Alzheimerovu chorobu.
Toto sdílejte se svými přáteli nad 55 let, může je to uklidnit.
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Motocykly zažily
rekordní rok 2020
Zatímco se z pochopitelných důvodů nedařilo automobilům, zažila svůj rekordní
rok kategorie motocyklů, potažmo i skútrů a čtyřkolek.
Byť už je po sezoně, ukazuje
statistika nebývalou spoustu
registrací v posledním loňském měsíci. Celkem se registrovalo 1 730 nových strojů, zatímco loňský prosinec
bylo registrováno jen 486.
Nejde však o bohatého Ježíška, ale o přechod na novou emisní normu Euro 5 pro
motocykly, který vyústil v rapidní růst registrací skladových kusů.
Celkem se však za rok
2020 registrovalo 21 518 nových strojů. Přes 20 tisíc bylo
přitom naposledy v roce
2008. Ano, statistika je mírně
zkreslená přechodem na novou normu a registracemi
několika elektrických skútrů,
které si lze ve větších městech zapůjčit přes mobilní
aplikaci, ale i tak se kategorii
L letos dařilo ohromně. Koronavirová krize se zde projevila paradoxně spíš pozitivně.
Mnoho lidí si kvůli strachu z
covidu koupilo skútr nebo

motorku menší kubatury na dojíždění za povinnostmi. A
mnoho lidí si motorkou prostě jen udělalo radost v nelehké
době.

ZETOR SLAVÍ VÝZNAMNÉ JUBILEUM (1946 - 2021)
ho designu Zetor by Pininfarina na všechny modelové řady
užitkových traktorů. Značka i společnost se orientují na zákazníky a na rozvoj dealerské sítě.
Současné produktové portfolio značky Zetor
Nabídka traktorů pro evropské a severoamerické trhy zahrnuje osm modelových řad od 20 do 170 k.
Jde o kompaktní traktory modelových řad Primo, Compax,
Utilix a Hortus v nižší výkonové kategorii 20 - 70 k. Jsou využívané zejména při letní a zimní údržbě obcí, firemních areálů, sportovišť a v zahradnictví a také pro práci v komunálních
službách, v parcích nebo na malých farmách.
Vyšší výkonové kategorie 80 - 170 k zastupují řady Major
(předurčený k agregaci se zemědělskými stroji i pro přepravu
nebo pro komunální služby), Proxima (využívaná pro práci
v zemědělství, lesnictví a v komunálních službách), Forterra
(střední a velké farmy, v rostlinné výrobě, k agregaci
s různými zemědělskými stroji, doprava) a Crystal
(nejvýkonnější a nejlépe vybavený traktor v portfoliu značky
Zetor).

Tradiční česká značka zemědělské techniky Zetor
v letošním roce vstupuje do 75. roku svojí existence. Navzdory faktu, že vývojové práce na „prototypu Z“ začaly hned po
skončení druhé světové války, za vznik je považován srpen
1946 kdy byla pro značku Zetor oficiálně vydaná ochranná
známka. První traktory Z 25 zamířily k zákazníkům už o pět
měsíců dříve.

Pro globální trhy nabízí Zetor Tractors traktory v emisních
standardech Stage IIIA a Stage IIIB, konkrétně řady Zetor
Global Range, Major, Proxima a Forterra.

Zetor od počátku své existence vyrobil více než 1,3 milionů kusů traktorů, přičemž převážná většina z nich byla exportována do více než 130 zemí na pěti kontinentech světa.

Pozice na trzích
Období posledních dvou let bylo značně
ovlivněno aktuálním vývojem na trzích,
který stále není optimální. Situaci nepřispěla ani epidemiologická opatření přijatá
po celém světě. Tuto perspektivu vyvažuje fakt, že si značka Zetor stále drží prvenství ve svém výkonovém segmentu na
domácí půdě v České republice. Druhé
místo zaujímá na Slovensku a stabilní
pozici si značka drží v pásu zemí Pobaltí,
Střední Evropy, Balkánu a Skandinávie.

Traktory Zetor se podle výkonného
ředitele Zetor Tractors Mariána Lipovského staly synonymem pro účelné provedení a provozní efektivitu. „Naše traktory
vždy reflektovaly požadavky doby. Troufám si říct, že každý, kdo byl nebo je se
značkou nějak spjatý, ať už jako zákazník, fanoušek nebo zaměstnanec naší
společnosti, se cítí být její součástí. Značka Zetor je vystavěna na úsilí a snaze
široké skupiny lidí několika generací. Je
pro nás odkazem a my k ní přistupujeme
s úctou a hrdostí,“ říká Marián Lipovský.

„Radost nám dělají trhy s rostoucím potenciálem, jako jsou například Spojené
státy, Velká Británie, Německo nebo Bosna a Hercegovina. Dobrou vizitkou je, že v posledních čtyřech
letech značka Zetor vstoupila na nové zahraniční trhy, jako
jsou Keňa, Etiopie, Súdán, Rwanda, Myanmar, Indonésie,
Jemen, Kolumbie, Costa Rica nebo Uruguay a v neposlední
řadě Vietnam. Důležité je nadále posilovat pozici na trhu rozvojem distribučních kanálů a vstupem na nová teritoria. Klíčové pro nás je také neustále zvyšovat kvalitu produktů
i poprodejních služeb aby zpětná vazba od našich zákazníků
byla v co nejvíce pozitivním duchu,“ říká ředitel Úseku prodeje
a marketingu Zetor Tractors Petr Konštacký.

U příležitosti výročí bylo vytvořeno
speciální logo, které odkazuje na bohatou historii značky.
K dispozici budou také webové stránky www.zetor75.cz dokumentující 75 let vývoje značky Zetor.
Stručná historie výroby traktorů Zetor
1946–1960 I V roce 1946 byla zahájena výroba traktorů
Z25. Těchto strojů bylo v průběhu 20 let vyrobeno více než
160 000 ks.
1960–1968 I Zetor představil konstrukční řešení strojů
založené na unifikaci jednotlivých dílů a modelových řad.
Světlo světa spatřili stroje tzv. unifikované řady I (UŘ I).

Plány do budoucna
Pro následující období plánuje společnost Zetor Tractors
přijít na trh s novými generacemi traktorů. Inovace stávajících
modelových řad přinesou uživatelům maximální komfort a
vyšší užitkovou hodnotu produktu se zachováním prvků jednoduchosti a účelnosti

1968 –1991 I Jako první na světě představuje Zetor
v rámci UŘ II bezpečnostní kabinu. Světové ohlasy získává
i jedinečným designovým řešením strojů. Od 1. 11. 1976 se
Zetor stal názvem společnosti.
1991–2002 I Představení UŘ III, která je dosud
u zákazníků ceněna pro svou sílu a odolnost. V roce 1998
přicházejí modernější verze strojů nesoucí obchodní označení
Forterra.
2002–2017 I Klíčový rok pro Zetor a počátek nové éry.
Vlastníkem společnosti se stává HTC Investments, který Zetor
postupně stabilizoval. Zetor pokračuje v inovacích a vývoji
nových produktů a postupně doplňuje modelové portfolio
o další řady Proxima, Major a legendární Crystal.
2017–2020 I Dochází k postupnému rozšiřování modelových řad a produktové nabídky o kompaktní traktory z řad
Primo, Compax, Utilix a Hortus. Je dokončena aplikace nové-
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NOVÝ VETERÁNSKÝ ČASOPIS

NA OKRAJ
Poloha sezení (popř.
ležení nebo stání)
podle typu motocyklu

Nový motoristický časopis

Rare & Unique Vehicles
přichází na trh
S příchodem nového roku 2021
obohacuje nabídku motoristických časopisů
na evropském trhu nový čtvrtletník v anglické jazykové verzi s titulem Rare &
Unique Vehicles, který vydává rakousko
maďarská společnost ceauto GmbH /
ceautoclassic.eu /
Vydavatel tohoto
časopisu si vytýčil za cíl přinášet v jednotlivých číslech informace zejména o vácných
a vyjímečných vozidlech a jejich historii .
Nahlédněme do prvního čísla
časopisu.
Nosným tématem je aerodynamika
karoserií vozidel. Tématu je zde věnováno
19 článků , které přibližují zajímavé a někdy
i nově dokumentované projekty. Jsou zde
připomenuty osobnosti neodmyslitelně
spjaté s počátky tohoto oboru - Edmund
Rumpler a Paul Jaray. Seznámíme se s
americkými automobilovými koncepty
30tých let 20.století. Na tomto místě není
opomenutý ani revoluční
Stout Scarab.
Prostor je zde věnovaný i nesmírně důležitému přínosu konstruktérů z tehdejšího
Československa, Francie, Italie. K tématu
aerodynamických karoserií se váže i představení německých závodních automobilů
konce 30 tých let, stejně sovětských závodních vozů, které vznikaly v 50tých letech.
Při listování časopisem se můžeme setkat i se článkem , který informuje o vozidle
buggy postaveném na základě vychodoněmeckého automobile Trabant . Zaujme
material, který je věnovaný 50. výročí
britských vozidel Bond Bug / za jejichž
vznikem stojí významný designer Tom
Karen, jehož rodištěm je Brno / . Zájemce a
příznivce značky BMW jistě nezklame
článek ke 100. výročí vzniku prvního motocyklového motoru BMW a mnoho dalších.

Časopis vychází jednak v digitální formě
Readly app (www.readly.com), stejně jako
ve velmi kvalitním tištěném provedení .
Editorem
časopisu je v odborné
veřejnosti známý
Dr Pal Negyesi,
maďarský automobilový historik a publicista,
jehož práce zveřejňují prestižní periodika a
který spolupracuje s mnoha mizejními institucemi.
Nadcházející čísla nového čtvrtletníku
přinesou materiály o neméně atraktivních
tématech jako to první, tedy micro automobily, známé i méně známé karosárny a
jejich díla ,historie vozidel s alternativními
pohony.
Každému, kdo má zájem o vzácná a
unikátní vozidla , která jsou v časopisu
popisovaná na velmi dobré odborné úrovni,
přičemž velmi atraktivně pojatá, lze nový
čtvrtletník jen doporučit.
JUDr. Jan TULIS
Informace o předplatném :
https://rareandunique.media

EVIDENCE VYRÁBĚNÝCH KOPIÍ A REPLIK HISTORICKÝCH VOZIDEL
nost nelze zakazovat, ale každý takovýto výrobek by měl být
jasně označen, nesmí být vydáván za originál a jako takový
nabízen. Takovýto výrobek – tedy kopie nebo replika
NESMÍ být otestován jako historické vozidlo po
dobu 25 let od data výroby vozidla pro registr
historických vozidel (na veteránské značky) a 30 let pro vystavení ID průkazu
FIVA.
Z tohoto důvodu se obracíme na vás,
přátele historických vozidel, s výzvou
na sdělení všech vám dostupných informací o vyráběných kopiích a replikách pro
účely sestavení tohoto registru. Informace
prosím sdělujte Technické komisi národní autority FIVA – tedy FKHV ČR na e-mail jantaubel@centrum.cz, tel: 602377207, případně písemně na adresu: Ing. Jan Täubel, Na Blatech 18, 18200 Praha 8 – Ďáblice

Vážení přátelé historických vozidel!
Na svém posledním zasedání v Lublani FIVA vyslovila
požadavek na pečlivé sledování a evidování výrobců replik a kopií historických vozidel. Vzhledem k závažnosti celé této
problematiky je cílem této aktivity sestavení a udržování mezinárodní databáze, podchycující vyráběné repliky
a kopie celých vozidel, jejich klíčových dílů (celých motorů, podvozků,
rámů, karoserií atd.), včetně jejich výrobců, vyráběných počtů a dalších údajů,
důležitých pro motoristickou veřejnost.
Jedná se o stejnou problematiku, jako je kopírování uměleckých děl, o případné uvádění v omyl potenciálních kupců takto vyrobených vozidel a komponentů. Čin-
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NA OKRAJ
Zima končí, jaro začíná

ROZDĚLENÍ VOZIDEL DO VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Historická vozidla jsou zařazována do následujících věkových kategorií. Mohou být používána při akcích pořádaných pod hlavičkou
FIVA nebo dále mohou být použita majiteli k
jiným jejich vlastním účelům.

Třída D (Post Vintage)

Vozidla zhotovená mezi 1.lednem
1931 a 31. prosincem 1945

Třída A (Ancestor)

Vozidla vyrobená do 31. prosince 1904

Třída E (Post War)

Vozidla postavená mezi 1. lednem
1946 a 31. prosincem 1960

Jaro se opravdu blíží, tak
pro jeho krásy nezapomínejte sledovat tachometr!!!

Třída B (Veteran)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905
a 31. prosincem 1918

Třída F

Vozidla postavená mezi 1. lednem
1961 a 31. prosincem 1970

Třída C (Vintage)

Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919
a 31. prosincem 1930

Třída G

Vozidla postavená mezi 1.lednem
1971 a vekovým limitem FIVA dle § 1.1

JARO

ZIMA
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PRVNÍ OBĚTI A PROBLÉ MY AUTOMOBILISMU
Smrtelná dopravní nehoda z 30.let

První nehoda motorového vozidla, která skončila smrtí se
stala v Londýně 17.
srpna 1896. Před
hotelem
Crystal
Palace byla autem
sražena londýnská
švadlena
Bridget
Driscollová. Burzovní makléř Henry
Bliss z New Yorku
(na snímku je jeho
portrét z roku 1873)
byl druhou obětí.
Sražen autem byl v
roce 1899 na křižovatce newyorské 74. ulice a ulice Central
Park West, ve chvíli, když se slepě rozběhl přes vozovku,
aby kavalírsky převedl dámu. Dobová zpráva dodává, že
zemřel v její náručí...
První pokutu platil automobilista Philip Hagel, který po
Broadwayi jel "odvážnou" rychlostí. Rozhodnutím soudu musel vyplatit několik tisíc dolarů jako odškodné majitelům vyplašených koní. Mnozí američtí strážníci se ve své horlivosti
převlékali za cestáře, aby zamaskovali svou příslušnost k
policii a byli okamžitě připraveni natáhnout přes silnici lano,
jestliže řidič překročil úředně povolených 8 mil v hodině (12,9
km/hod.). Losangeleská policie zavedla v roce 1924 pojízdnou klec, do které umísťovala hříšníky porušující dopravní
předpisy k převozu na policejní stanici. Klec byla umístěná
na postranním vozíku, který byl spojený s policejním motocyklem. Jak píší dobové noviny, vynález se osvědčil a pojízdný
pranýř pomohl snížit počet dopravních přestupků.
Pojízdná klec pro
dopravní přestupce

Ve Velké Británii platilo ve stejné době nařízení, že před
automobilem musel běžet člověk s červeným praporkem a
zvoncem nebo píšťalkou upozorňovat okolí na blížící se
"nebezpečí".
Pražský dopravák (2.
polovina 20. let)
Nařízení rakouskouherského
ministerstva vnitra z dubna
1910
přikazovalo
řidičům "silostrojů",
že rychlost nesměla
býti v uzavřených
místech "nikdy větší
než 15 kilometrů za
hodinu (rychlost lehkého rychlého povozu). Mimo uzavřené
osady jízdná rychlost
nesměla být odstupňována přes 45 kilometrů za hodinu"...
Další odstavec přikazoval řidiči, že „nikdy rychleji nežli 6 kilometrů za hodinu
(tempo koně v kroku) nesmí býti ježděno: když hustá mlha
zamezuje rozhled do dálky, jakož i na takových místech, kde
silnice nemůže být přehlédnuta, jako zejména na křižovatkách a při záhybech silnice"... Nařízení zohledňovalo i životní
prostředí. "Při jízdách v uzavřených osadách musí výfuk býti
veden do šíra tlumidlem zvuku"…
Pro bezpečnost chodců a povozů bylo nařízením doporučeno, aby "bylo používáno kromě předepsaných signálních
trubek (houkaček) také jiných signálních přístrojů
(fanfárových polnic, signálních píšťal, sirén apod.)"… První
světelný signál, neboli semafor v tehdejším Československu
byl instalován v Praze na Můstku koncem května 1930. Hned
za pár dnů se "nový vynález" stal terčem kritiky novinářů a
motoristické veřejnosti. Kritika, doplněná statistickými údaji
uváděla, že místo toho, aby byla doprava zrychlena, díky
semaforu se rychlost zpomalila. Samotní řidiči se údajně
tomuto místu zdaleka vyhýbali… S nárůstem automobilové
dopravy vznikali zcela nové problémy a přetrvávají dodnes.
Mezi ně, kromě malé propustnosti některých ulic a silnic,
patří především vysoká nehodovost s trvalými nebo smrtelnými následky a krádeže motorových vozidel.
© JUDr. Miloslav Jedlička

Jízda automobilem v
USA – na rozdíl od
zemí
evropského
kontinentu - nebyla
ke konci 19. století
vůbec snadná. Zákonodárci a policisté
se totiž snažili rozvoj
automobilové dopravy omezovat. Jeden
z předpisů nařizoval,
že řidič automobilu
musel před křižovatkou zastavit a vypnout motor. Pak
musel prozkoumat
silnici před sebou a
přitom silně zatroubit na klakson. Dále musel hlasitě zvolat
nebo udeřit do gongu. Poté byl povinen vypálit ránu z pušky
hlučného typu, aby ho bylo výstřel slyšet do značné vzdálenosti. Pokud pušku nevlastnil, musel odpálit "římskou svíčku"
či "vesuvskou bombu", případně jiný dostupný výbušný předmět… Není bez zajímavosti, že řada řidičů byla zatčena právě proto, že vlastnila a převážela výbušné předměty a zbraně ke splnění těchto nařízení. Policistům totiž nebylo vždy
zcela jasné, jde-li o banditu, který automobilem prchá z místa
přepadení banky nebo pouze o "šoféra"...
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VLADISLAV VLK—HURIKÁN
(K ČLÁNKU O ČS. MOTO CYKLECH 350 CM3 V MINULÉM ČÍSLE OBČASNÍKU)
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NA OKRAJ
Dnes už je škála
traktorů trochu větší

TRAKTŮREK NA KLÍČEK VZNIKL PŘED 65 LETY
„Každý ho chtěl. Měl tři rychlosti, zpátečku, brzdu a řízení volantem.“ Zasní
se nejeden dotázaný na moji otázku,
zda si pamatuje mechanickou hračku,
plechový traktůrek Zetor od firmy KOVAP Náchod. Legendární hračka rozhodně nepatří do „starého železa“,
Vznikla v roce 1956 a letos slaví 65 let.
Kde se vzal…
Dodnes oblíbená hračka mnoha kluků
i sběratelský artefakt v jednom, by světlo
světa nespatřil, nebýt bratrů Sedlákových.
Právě oni se po skončení války, přesně 15.
února 1946, pustili do výroby plechových
mechanických hraček. Jejich první působiště bylo v Semilech, v budově bývalé textilní
tiskárny, kterou upravili na potisk plechu,
lisovnu, nástrojárnu, sklady
a kanceláře. Mezi jejich první
výrobek patří „Silniční parní
válec“ s originálním pérovým strojkem. Zajímavostí
je, že tato hračka se vyrábí
se stejným mechanismem
i v současnosti. Dá se říci, že
do roku 1948 šla výroba hraček bez
potíží a firma se úspěšně rozvíjela. V roce
1951 dolehl politický vývoj událostí i na Sedlákovi a ti byli nuceni vstoupit do družstva
SVED Liberec. Ten byl později přičleněn ke
Kovodružstvu Náchod, z čehož vznikla porevoluční firma KOVAP Náchod.
Traktor Zetor 25
Vraťme se, ale ještě na skok zpátky do
50. let. Mezi lety 1954 – 1956 se Eduardu
Sedlákovi, spolu s Františkem Zemanem,
podařilo vyrobit legendární hračku „Traktor
Zetor 25“. Celoplechovou mechanickou
hračku s originálním strojkem, díky němuž
má traktůrek tři rychlosti vpřed, zpátečku,
brzdu a řízení volantem. Pohyb zajišťuje
unikátní pérový strojek natahovaný klíčkem.
Je to nekorunovaná vlajková loď všech plechových hraček a nepřetržitě se vyrábí od
roku 1957. Traktůrek se vyrábí v několika
barevných verzích, klasikou zůstává červená varianta. Tu bylo možno před časem
koupit i ve speciální výroční edici Traktor
ZETOR s valníkem jubilejní "60".
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Jedna hračka, 200 pracovních operací
Ač to možná zní neuvěřitelně, traktůrek
se skládá z tolika dílů, že na jeho sestavení
je třeba téměř 200 pracovních úkonů. Sestavení jednoho kusu zabere zhruba půl
hodiny. A jak taková výroba probíhá? Nejprve se z předtištěných plechů strojově
vyřežou veškeré díly a u těch se pak ještě
na menších strojích vyseknou všelijaké
dírky či perforace pro spojení s dalšími
součástkami. Následně se vzniklé komponenty ohýbají. Pak už takto připravené součástky putují na oddělení finální montáže,
kde pod rukama šikovných pracovníků
vznikají legendární traktůrky. Jedna osoba
zvládne za směnu zkompletovat až 80 kusů. A kolik jich vlastně vyrobí firma ročně?
Jen Zetoru, který má více barevných verzí,
je to asi 4000 kusů a zhruba 500 – 1000
kusů příslušenství jako jsou valníčky
a další přípojné stroje. I pro plechové hračky platí licenční podmínky, zvláště když se jedná
o kopie slavných výrobků. Některé společnosti si od KOVAPu nechávají platit
licenční
poplatky,
jiné chápou výrobu a prodej
těchto hraček jako dobrou reklamu a spolupracují na základě barteru. Taková je i situace u tohoto traktůrku. KOVAP
každoročně zasílá ZETORu 300 kusů zdarma pro reklamní účely.
Zajímavosti KOVAPu
Možná vás to překvapí, ale název společnosti KOVAP, neznamená jen kov, ale
i plast (KOV A Plast). Je to pozůstatek
z dob, kdy se firma zabývala nejen kovovými, ale také plastovými hračkami. Jediná
hračka, která se po celou dobu vyráběla
pouze z kovu, byl právě traktůrek Zetor 25.
Silniční parní válec byl sice také vždy celý
z kovu, ale měl krátkou přestávku ve výrobě. A která plechová hračka přečkala
v téměř nezměněné podobě celá desetiletí? Slunéčko sedmitečné, lidově řečeno beruška.

OBYČEJNÁ INDULONA

NA ŠIROKÝ OKRAJ

12 geniálních tipů, které vám ukážou, jak může být pro vás dobrá obyčejná
Indulona
máte doma, určitě si
Určitě ji znáte i vy, a pokud ji právě nepamatujete na časy, kdy nechyběla ani ve vaší domácnosti.
Oblíbená mast
má však mnohem
více skvělých
využití, než byste
si na první
pohled mohli myslet. V dnešním článku jsme pro Vás
sesbírali tipy
a triky, které vás přesvědčí, že Indulona
není jen tak obyčejná mast na ruce.
Zázrak na suché vlasy
Mnohé ženy si nemohou účinky Indulony na vlasy vynachválit. Zejména, pokud
vás trápí suché vlasy a roztřepené konečky, tento tip prý zabírá lépe, než drahé olejíčky na vlasy. Stačí, když si po mytí vlasů, natřete ruce Indulonou a jemně si projedete po vlasech (vyhněte se pokožce a kořínkům, vlasy masírujte jen po délce) a
samostatnou pozornost věnujte konečkům. Vlasy budou lesklejší, hydratované a už
na pohled hezčí a pružnější. Navíc, budou se méně lámat.
Voňavka vám vydrží celý den
Stačí stříknout ráno a parfém vydrží až do večera. Vyzkoušejte tento geniální trik!
Naneste si obyčejnou Indulonu na pulzující místa na těle, kam si běžně stříkáte
parfém – na zápěstí a krk. Pak stačí jen stříknout voňavku a můžete vykročit do nového dne. Indulona parfém zakonzervuje a bude vonět mnohem déle.
Aby boty nepromokly
Když koupíte boty a potřebujete je naimpregnovat, aby nepromokly, použijte obyčejnou Indulonu. Nedá se na ni dopustit, funguje výborně. Můžete ji používat ji i na
ošetření ostatních kožených výrobků. Je to pro mě jednička!
Na krásné nehty
Když máte problém s lámavostí nehtů, zachrání Indulona. Prostě si natřete ruce
před spaním a důkladně si ji rozetře i na nehty. Už ráno uvidíte změnu! “
V dílně i pro krásu
I jako žena v domácnosti ji můžete použít jako v dílně. Můžete ji použít na řetěz
od kola i vrzající panty.
Proti komárům i na mráz
Když jdete v létě spát, namažte se obyčejnou Indulonou a od komárů máte klid.
Použít ji můžete i venku, například když grilujete a všichni jsou poštípaný a vy nic.
Asi jim prostě nevoní. V zimě si ji zase použijete na lyžích – natřete líčka sobě i dětem, je to výborná ochrana před mrazivému počasí. V létě, pokud chcete, aby vám
opálení z dovolené vydrželo co nejdéle, také použijte obyčejnou indulonu (tu modrou).
Barvíte si vlasy? Nezačínejte bez Indulony!
Indulonou si potřete pokožku hlavy na čele, krku a tam, kde může přijít do kontaktu s barvou. Díky tomuto jednoduchému triku se vám pokožka neobarví a namísto
drhnutí stačí jednoduše setřít a máte klid.
Na rýmu
Když máte rýmu, namažte si pod nos trochu Indulony smíchané s kapkou eukalyptového nebo mátového esenciálního oleje. Lépe se vám bude dýchat a budete
mít zároveň i ošetřenou suchou a bolestivou pokožku od neustálého smrkání.
Popáleniny
Na hojivé účinky Indulony nedáte dopustit. Pokud máte spálenou pokožku, určitě
si ji natřete Indulonou. Zklidňující a hojivý efekt, ať už jste se spálili na slunci, nebo
jste se dotkli rozpáleného plechu.
Aby dveře nazamrzaly
V zimě potřete dveře na autě zevnitř indulonou. Nikdy nepřimrznou ke gumičce. “
Atopický exzém
Nic vám nepomůže lépe, než natírání měsíčkovou indulonou. I když máte na
některých místech hrubší kůži, když je budete pravidelně natírat, za pár dní se vám
vždy zlepší.
Na zánět průdušek
Smíchejte pár kapek propolisu s Indulonou a namažte si to na hruď v oblasti průdušek. Jedná se o skvělý a léty osvědčený urychlovač léčby.

Takto se před 85 lety zrodil
první Volkswagen.
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Před 85 lety oznámil nacistický vůdce Adolf
Hitler při zahájení mezinárodní výstavy
automobilů v Berlíně, že byl zkonstruován
německý lidový automobil – Volkswagen.
Jeho sériová výroba byla zahájena ovšem
až po válce, a to před 75 lety (27.12.1945).

HISTORICKÁ AUTA ASI BUDOU PROVĚŘOVAT I STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
Aktualizace: 17.02.2021 15:55 Vydáno: 17.02.2021, 15:55

Praha - Způsobilost provozu historických vozidel na silnicích zřejmě budou nově posuzovat stanice STK. Nebude
postačovat jejich testování subjektem pověřeným Mezinárodní federací historických vozidel. Lhůta mezi prověrkami
se na druhou stranou prodloužila z nynějších dvou let na pět let. Předpokládá to poslanecký pozměňovací návrh k
vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, který dnes podpořil sněmovní hospodářský výbor.
Subjekty pověřené federací nyní ověřují původnost historického vozidla i jeho technický stav. Předkladatelé úpravy v
čele s Petrem Sadovským (ANO) ale tvrdí, že k technickým
prohlídkám mají pouze omezené vybavení. Jejím přenesením na standardní stanice technické kontroly získá stát lepší
přehled o technickém stavu historických vozidel, což povede
i ke zvýšení bezpečnosti provozu, uvedli v důvodové zprávě.
Zástupci ministerstva dopravy rozptylovali obavy některých poslanců, že historická vozidla nebudou kontrolami procházet. Prohlídky takových automobilů, které jezdí na běžných registračních značkách, provádějí stanice technické
kontroly už nyní, a to podle pravidel, která platila při uvedení
těchto vozů do provozu, uváděli. Například zkouška brzd
třeba předválečných vozidel se prý neprovádí na válcích, ale
"pocitově" při krátké jízdní zkoušce.
Podpořený pozměňovací návrh také předpokládá, že
žadatelé budou moci provést registraci historického vozidla
na kterémkoli ze 14 obecních úřadů, které tuto agendu vykonávají. Ruší se tedy jejich místní příslušnost.
Vládní novela zavádí možnost elektronické žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn. Zjednodušit by se

mohl i zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla,
protože obě strany by mohly podávat společnou žádost, ale
pomocí dvou oddělených podání. Dopravci by si také mohli
rezervovat registrační značku. Díky tomu by si mohli vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše
do registru.
Nově by byly převoditelné
také průkazy historických
vozidel a nebylo by třeba při
změně majitele dělat novou
testaci. Ruší se také místní
příslušnost k úřadům s rozšířenou působností. Jinými
slovy majitel může vozidlo
registrovat na jakémkoliv registru historických vozidel,
bez ohledu na to, kde má
trvalé bydliště/sídlo.
Posledním bodem je pak návštěva STK. Tento požadavek byl často deklarován zástupci MD a bylo tedy pouze
otázkou času kdy k tomu dojde a za jakých podmínek. Dle
návrhu by tato kontrola v podstatě nahradila současnou kontrolu v odborné dílně a probíhala by jednou za pět let. Nutné
je také zdůraznit, že při těchto kontrolách bude brát zřetel na
typ a stáří vozů. A zde je velice důležitý moment, právě díky
názorové shodě je FKHV respektována a vnímána jako garant kvalitního posuzování historické původnosti HV. Z jednání lze predikovat, pokud návrh projde druhým čtením v
PS, bude se FKHV zásadně podílet na tvorbě prováděcích
předpisů, které budou používat STK při posuzování technického stavu HV.
V případě, že by byl návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou, jedná se většinou o pozitivní změny, které
provoz historických vozidel usnadní.

Komentář k návrhu zákona
18.02.2021 12:33

Vážení veteránisté,
možná jste již zaregistrovali včera vydaný článek ČTK,
který hovoří o kontrole historických vozidel na STK. K tomuto
si dovolíme malý komentář, aby nebyla způsobena zbytečná
panika.
V první řadě je třeba zdůraznit, že návrh zákona je v procesu schvalování Poslaneckou sněmovnou, prošel zatím jen
hospodářským výborem.
Současné znění návrhu se odlišuje od toho, který byl ve
veteránském světě řešen zhruba před rokem. V průběhu
tohoto roku došlo k názorové shodě zástupců FKHV, předkládajících poslanců a Ministerstva dopravy.
Důležitým aspektem je, že FKHV zůstává ve stávající pozici
subjektu zajišťujícího systém testování HV na historickou
původnost.
Zároveň návrh zákona počítá s prodloužením platnosti
veškerého testování z dvou na pět let.

Více zde: https://www.fkhv.cz/news/komentar-k-navrhu-zakona/

Jiří Patočka
Sekretariát VCC ČR
+420 722 243 669
www.vcc-cr.cz
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SBĚRATELÉ VETERÁNŮ BOJUJÍ O ZÁKON, KTERÝ MĚNÍ PRAVIDLA REGIS TRACE
Aktualizace: 05. 03. 2021

8:16

Poslanci ANO chtějí změnit pravidla registrace veteránů.
Před jejich pozměňovacím návrhem varuje v petici téměř
6 tisíc sběratelů. Obávají se, že přibude podvodů se schvalováním historických vozidel.

vyloučen na výslovné přání FKHV, která si tímto podmiňovala
(spíš vydírala) Autoklub účastí na možnosti takzvaného testování historických vozidel. Takto FKHV dlouhé roky manipuloval se svými oprávněnými kritiky, jednotlivci, i celými členskými základnami klubů. Nový zákon by měl přinést rovné podmínky a sankce. Toho se FKHV obává vedle ztráty monopolu,
nejvíc,“ uvedl.

Stane se veteránem i Rolls-Royce s motorem
z Mercedesu nebo auto z roku 1998? Kritici varují, že k tomu
může docházet častěji než dnes, pokud projde pozměňovací
návrh poslanců ANO Petra Sadovského a Michala Ratiborského k zákonu o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Dvacetiletý veterán?
V komunitě sběratelů historických vozů se mluví o tom, že
současný pozměňovací návrh je aktem pomsty vůči federaci
FKHV, která jednotlivým klubům uděluje oprávnění k testům.
Konkrétní kluby zastupují například značky, jako je Mercedes,
Rolls-Royce, Škoda Auto, případně vojenská, americká a jiná
vozidla.
Poslanec Petr Sadovský spekulaci o pomstě odmítl: „To je
naprostý nesmysl. Určitě dobře víte, že jsem pouze řadovým
členem a nikdy tomu nebylo jinak. O spory klubu s FKHV
jsem se nikdy nezajímal. Jsem majitelem historického vozu a
je to můj koníček. To je celé. Jaké jsou nebo nejsou mezi
jednotlivými kluby spory, to mě opravdu nezajímá.“
V minulosti k podvodům se záměnou dílů za originální
nebo s přepisováním data výroby podle FKHV docházelo
častěji než dnes. Stávalo se třeba, že se veteránem stalo
auto, kterému nebylo třicet let, protože se zfalšoval rok výroby. Podvody snižují hodnotu veteránů, která se často šplhá
do stovek tisíc korun.

V současnosti má hlavní kontrolu nad testováním veteránů Federace klubů historických vozidel (FKHV), která má
vyškolených zhruba 1 200 komisařů. Sama pak uděluje povolení jednotlivým klubům, kterých jsou v Česku stovky.

„Podvodníci prodávají za běžnou cenu. Spíš švindlují kvůli
tomu, aby vůz prošel testováním, třeba kvůli nedovoleným
úpravám, než že by někdo chtěl vydělávat na prodeji veteránů
se ziskem. Ale stalo se, že někdo takové auto koupil a pak
nešlo registrovat. Historická auta jsou drahá a nedovolené
úpravy snižují jejich hodnotu,“ popsal jeden z expertů na autoveterány.

Pozměňovací návrh však úplně zbavuje kompetencí federaci, která je mezinárodně uznávanou institucí. Rozhodování
o tom, jaký subjekt bude dohlížet na schvalování veteránů,
dává zákon plně do rukou krajským úřadům. Všechna historická vozidla by také nově musela povinně na STK.

Podle Sadovského změna zákona přinese možnost všem
klubům, které mají zájem a splní stanovené podmínky, aby
testovaly historickou původnost vozů. „Kluby získají i nové
povinnosti a přibude i možnost sankcí, která tu teď chybí.
Pokud dojde i ke zjevným podvodům při získávání testací, tak
nyní neexistuje možnost, jak to postihnout,“ řekl. Podle něj se
podvody stále dějí a se změnou jich naopak výrazně ubude.

Proti poslaneckému návrhu, který se objevil na poslední
chvíli, se zvedla vlna kritiky z komunity sběratelů historických
vozidel. Petici proti přijetí zákona podepsalo přes 5 800 lidí.
Obávají se toho, že v testování vznikne anarchie a nebude
možné uhlídat, aby historická auta obsahovala původní součástky. Zkrátka, může se podle nich častěji podvádět.
Za návrhem stojí poslanci Petr Sadovský a Michal Ratiborský. Oba jsou sběrateli veteránů. Poslanec Sadovský redakci SZ Byznys potvrdil, že je členem klubu 1st Veteran US
Car Club Praha, který sdružuje milovníky amerických vozů,
jako je Chevrolet, Cadillac nebo Mustang. Předseda zmíněného klubu Zdeněk Košárek v minulosti prohrál soudní při a byl
vyloučen z Autoklubu ČR, protože se ukázalo, že klub 1st
Veteran US Car Club Praha neoprávněně testoval veterány
pod hlavičkou stejnojmenného občanského sdružení. Klub
kvůli tomu přišel v roce 2011 o povolení testovat veterány.
Zdeněk Košárek se brání kritice. „Z Autoklubu jsem byl
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PROTIKOVIDOVÁ PRAVIDLA

POZOR NA VLASTNÍ PSYCHIKU !!!
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