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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

Čezetářský občasník.

Jak jsem sliboval, tak plním
slib….tento Občasník už
není jubilejní. Vychází trochu
opožděně, ale to se občas
stane ☺☺☺. Doufám, že
vás články zaujmou a že se
v nich dozvíte nějaké nové a
zajímavé informace.
Samozřejmě, že tam najdete
i trochu pozměněný kalendář
akcí našeho klubu a už zase
nějaké informace o akcích
na příští rok.
Na druhé straně už výjimečně nepokračuje editorial, ale
nejdete tam informaci o návštěvě Nočních vlků v Praze
na Olšanech.
A jinak to už nechávám na
vašem výběru, myslím, že je
vybírat z čeho.
Marcel Malypetr
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PO UZÁVĚRCE

NA OKRAJ
Covid zkazil jaro

Tento mail jsem dostal opravdu až těsně před
distribucí Občasníku, a tak se mi na to hodilo
toto místo určené původně pro Editorial

...názor očitého svědka na události při
pietní akci
Noční vlci na Olšanech dne 5.5. 2021.
Svůj úsudek si každý člověk udělá jistě sám!

"Tak nám zase média krásně lžou.
Když přijížděli kluci na motorkách veškerá
pozornost byla dávána hloučku křiklounů mávajícím modrými hadry a sprostě řvoucích
nehorázná hesla na
Putina a Rusy. Na
druhé straně silnice
byly desítky starších
lidí, kteří nekřičeli
nic, ale u nich stál
kordon policajtů nachystaný je seřezat,
kdyby jenom cekli.
Ty nejsou vůbec na
žádných záběrech!
Při kladení kytek si
policajti fotili každého, kdo kytku položil. Zatčen byl ten, který
neměl roušku od motorkářů. U křiklounů jí
neměl skoro každý, kdo řval. V rouškách to
totiž nejde. Za hesla.: " Vy svině komunistický,
táhněte s těma svejma chcíplejma Rusákama
do hajzlu", nebo: "Prahu osvobodili vlasovci,

CO

vy zaprodanci Kremlu, my vám ty kytky rozkopem", nebylo ani ty ty ty. Jeden asi tak dvacetiletej dredař dokonce zvedal ruku (hajloval) a
policie nic, nic , nic. Lumpové a lidský odpad
byl chráněn státní mocí!!
Dosáhli jme toho, že se spílá sovětským vojákům za naše životy, kope se do jejich hrobů,
strhávají hvězdičky z náhrobků. Haní se a
přepisuje pravda, za kterou naši předci umírali. Nebudu se tedy divit tomu, že Rusko nás
sankcemi smete a žádný Slovan nikdy nepřijme mezi své. Stali
jsme se lůzou Evropy, zaprodanci,
těmi, kteří nemají
právo nazývat se
národem.
Jsme
jen hovnem na
mapách díky naší
vládě.
Demokracie dávno
skončila ,,ovčani,,
(nejsme
národ,
jenom ovce) jsme
pro naše vladaře jen tupé, ale brzy budeme i
imbecilní stádo dementních živočichů!
Naši mocipáni chtějí válku s Ruskem za každou cenu a my jen nečinně čekáme, až vypukne. A to umí jenom zvířátka - naivně čekat
na smrt. Dobře nám tak."

JSME DĚLALI

Přestože Covid stále coviduje , tak se situace asi postupně uklidňuje, jen není jasné, jestli
ti, co tu pandemii a epidemii řídí jsou ti praví a správní, jestli jim opravdu jde o zdraví nás řadových občanů a nebo jestli myslí jen na vlastní prospěch a vlastní kapsu. Výměna ministrů
zdravotnictví je už tématem vtipů, stejně tak jako výroba očkovacího séra. Čím víc lidí prodělalo očkování, tím víc je mailů a informací o tom, jak je očkování škodlivé a jak všichni očkovaní
začnou po několika měsících umírat. Takže se musíme snažit, abychom ještě zvládli co nejvíc
motorkářských a veteránských akcí a trochu si to užili.

1. VYJÍŽĎKA „STRÁŽ POD RALSKEM“ 1.5.2021
První letošní vyjížďka neměla sice moc hojnou účast sešlo se nás šest, ale přesto
jsme se pěkně projeli a stihli po
zimě probrat nejdůležitější motorkářské
otázky a problémy :-).
Sraz byl na na motorkářské benzince v
Dubé, kde vzhledem k trochu chladnějšímu
počasí nebyl až takový přetlak motorkářů,
jak bývá zvykem. Pekelné doly byly ještě
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(****)

uzavřené, protože jejich restaurační zařízení je vlastně předzahrádka, a ty byly ještě v
té době nepřístupné.
Ujal se tedy až druhý nápad, a to vyhlášená zmrzlinová cukrárna ve Stráži pod
Ralskem. Tam jsme si trochu osladili život
a pokračovali jsme někam do neznámých
končit, kam jezdili naši dva kolegové jako
kluci ke streječkovi …..skoro to nepoznali, a
tak jsme zase popojeli dál, abychom se v
Jablonném v Podještědí dohodli, že se u

benzinky v Mimoni dohodneme, kam pojedeme dál.
Takže jsme dojeli k benzince, abychom
se tam dohodli, že někteří to mají domů
ještě dost daleko a že teplota postupně klesá, takže už žádný další plán nebyl, jen
odjezd domů.
V Mimoni na kruháči jsme se rozešli, 4 z
nás směr Zákupy, Mělník a Kladno a my

dva s Vlastou směr Mnichovo Hradiště, kde
jsme se sice na kruháči ztratili, ale oba
jsme domů trefili :-).
I když počasí nebylo nejteplejší, tak
nepršelo a vyjížďka nám vyšla. V tuto dobu
snad mohla být jen lepší účast, ale zákazy
nám nic moc víc neumožnily. Takže si dejme 4 hvězdičky …...ale ta pátá chybějící
jde na vrub lenivým kolegům a zákazům.

II. VYJÍŽĎKA „SLAPY“ 9.5.2021

(*****)

Druhá letošní vyjížďka, tak
to už bylo jiný kafe, ale pěkně popořadě :-).
Sraz byl celkem netradičně před
hospodou, a protože to bylo ještě takové
nejasné, co se smí a co se nesmí, jestli se
smí jíst a smí dýchat nebo jestli si jídlo musíte jen nosit s sebou v krabičce a dusit se v
respirátoru …….ale rozumní lidé se dohodnou, takže jídlo bylo a na ty náhubky si nikdo ani nevzpomněl.

Po obědě jsme v družné atmosféře,
která se rozproudila při obědě, osedlali své
stroje a vyrazili k hlavnímu cíli, což byla
přehrada Slapy a Rabyňská vyhlídka. Na
hráz přehrady Slapy to bylo asi 50 km, takže taková jedna akorát-etapa pro starší
stroje a jezdce. Tam jsme se podívali na
hráz a Mojmír mezi tím přidrátoval stojánek
ke skútru, aby ho netahal po zemi. Za chvíli
jsme už ale pokračovali dál na vyhlídku.

Oběd byl dobrý a určitě poskytl dostatek
kalorií i větším jedlíkům, a tak po první části
vyjížďky, což byla právě cesta k restauraci,
která pro některé účastníky znamenala již
celkem slušnou porci kilometrů, byl oběd i
takovým příjemným odpočinkem. Po obědě
následovala prohlídka a hodnocení vozového parku
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Libor by řekl:
„Zanedbaná údržba“

Když jsme se občerstvili a vyfotili, mohli
jsme zase pokračovat dál. Pod vedením
Libora jsme se někde proplétali krásnou
jarní krajinou, až jsme dojeli k jakési benzince, kde byla zastávka na dotankování a
na kávu. Ani nevím, kde ta benzinka byla,
protože si při těchto cestách připadám jak
pan doktor (Rudolf Hrušínký) ve „Vesničce
střediskové“, kde se při každé jízdě kochá
krajinou …..nestíhám sledovat názvy obcí,
a pokud zrovna nejsem na špici kolony a
nechce se po ne, abych vyjížďku vedl, je mi
to úplně jedno, kudy jedeme.

NA OKRAJ
Staré benzinky

Parkoviště bylo zcela zaplněno, jak je
vidět z obrázků, takže bylo skoro umění
zaparkovat, vyhlídka byla taky dost
„zalidněná“, u stánku a na pití a na zmrzlinu
fronta a hlavně krásný výhled a krásné počasí. Na netu jsem našel fotky, jak vyhlídka
vypadá z druhé strany, takže je vše jasné,
jak vyhlídka opravdu vyčnívá nad strání.
Přiznám se, že jsem tam byl poprvé, takže
také mě zajímalo, jak vlastně toto místo
vypadá z druhé strany.

Takže jsme byli u nějaké benzinky, kde
měli velice dobrou kávu, my jsme tam zase
chvíli poseděli, ale už jsme se taky rozloučili, protože tam se začaly naše cesty zase
rozcházet do různých světových stran.
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Vytuněná Vespa

I když byla tato vyjížďka taky svolána
dost narychlo (jako všechny jarní vyjížďky,
které se vesměs řídí počasím), tak byla
velice příjemná a doufám, že se všem líbila
jako mně. Takže palec nahoru a pět hvězdiček.

58. SKÚTRSRAZ ČSSČ - PERUC II 28.-30.5.2021
Před dvěma lety se konal
tento sraz poprvé. Byl trochu
odlišný od těch ostatních,
protože v kempu není žádné
pohoštění a hotel, který byl přes silnici,
jeho majitelé na podzim předtím uzavřeli
…….ale sraz jsme chtěli zachovat, tak jsme
si pomohli, jak to šlo. A světe div se, povedlo se a sraz se líbil a hned se ozvaly hlasy,
že by mohl být za rok znovu.
To se sice nepovedlo kvůli uzavření
kempů z důvodů koronáče, ale letos už byla
situace příznivější a sraz jsme mohli zorganizovat.
Před dvěma lety jsme dokonce ještě i v
neděli jezdili po zajímavostech v okolí, a tak
jsem stál před otázkou, kam letos. Jako
první volba byl Bunkr protiletadlové obrany
v Drnově, ale díky nesmyslné ceně za
vstupné i neochotě provozovatelů areálu,
jsme hledali nový hlavní cíl naší sobotní
vyjížďky. Nakonec padla volba na muzeum
Amerických vozů v Lužné u Rakovníka.
Zajeli jsme se tam podívat a zjistili jsme, že
majitelé podobných zařízení mohou být i
vstřícní a dokonce potěšeni tím, že je navštíví parta veteránistů, a tak místo drahé
prohlídky v bunkru nám byla přislíbena paní
majitelkou Zuzanou Knapovou sleva za

příjezd skupiny i sleva za to, že u vrátnice
vystavíme naše historické stroje. Sleva byla
nejen slíbena, ale i dodržena …..a tak nějak to má být!!!

V pátek odpoledne jsme se začali sjíždět do kempu, byl jsem tam první a čekal
na příjezd cateringové firmy, která nám
opět měla doručit večeře a samozřejmě i
nápoje, což při podobných akcích je nesmírně důležité, protože dehydrovaný motorkář je protivný motorkář, tak jsem toto
nechtěl riskovat. Oproti stavu před dvěma
lety se vyměnila obsluha (tedy paní recepční) v kempu, ale opět velice příjemná paní
Raisová—kdybyste měli zájem o ubytová-
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ní), která nám ve všem velice ochotně vyšla
vstříc.

Telefonní budky končí
Telefonních automatů bylo
v Česku kdysi až 30 tisíc,
ale jejich počet postupně
klesá. V roce 2018 už jen
4162, o rok později 2950
a letos je jich v provozu
1425. Jde přitom o ty povinně provozované v malých
obcích. Operátor může
postavit i další telefonní
budky, nicméně O2 již dříve deklarovalo, že od počátku tohoto roku nebude provozovat jiné, než povinné
VTA.

srazu přemísťovat k ohni, protože přece jen
počasí ještě nebylo úplně letní a u ohně
bylo znatelně příjemněji.
Během soboty se nám nevyhnuly ani
poruchy a začala to moje dcera, která přijela z chalupy se smolíkem (ČZ 250/471),
který už prakticky nejel a jen tak tak si blafal na jeden válec. Ten druhý válec se nám
nepodařilo rozchodit, ani když dali všichni
mechanici hlavy dohromady a shodli se na
tom, že je zřejmě špatné gufero pod zapalováním, což bylo na místě neřešitelné. A
tak dcera absolvovala vyjížďku v doprovodném voze, což se ukázalo jako nesmírně
důležité, protože druhým strojem, který
definitivně během soboty vypověděl službu,
byl můj foťák, ze kterého jsem v neděli stáhl jen krásné pravidelné černé obdélníčky.
Takže alespoň jsem měl fotky od dcery.
Samozřejmě jsem pak požádal o další fotky
kamarády, kteří si občas něco vyfotili na
mobil, a tak dnešní reportáž je značně multifotografická, protože se na fotkách podílelo mnoho autorů.

A tak jsme se postupně sjížděli a vítali,
Fanda přijel s dodávkou a přivezl gril a velký
deštník …..protože déšť stále hrozil, Plzeň
12° se chladila, a tak po postavení dodávky
a natažení všech plachet a deštníků se
mohlo zažít s grilováním špekáčků a klobás
a mohlo začít večerní posezení v přírodě.
Po večeři se postupně začali účastníci

Ovšem drobné závady pokračovaly i
dál, kousek za Perucí jsem už měnil svíčku
a Jirka Hájek, přestože po ránu nastartoval
skútr z externího zdroje kvůli unavené baterce, tak cestou několikrát naháněl benzin
do motoru, než zjistil, že palivový filtr nestíhá při jeho tempu dodávat dostatek benzinu.
A tak jsme po několika vynucených
přestávkách dorazili do Lužné do muzea.
Tam jsme se společně u vrátnice vyfotili,
jak host dorazil kamarád Honza Smítka,
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Ještě trochu Ameriky

Muzeum je velice pěkné, a i když nejste
fandové amerických křižníků, tak prohlédnout si je pěkně zblízka včetně mnoha zajímavých detailů, to opravdu za to stojí. Kromě toho tam uvidíte i pár hasičských náklaďáků nebo tradiční žlutý školní autobus.

který po vážných zdravotních problémech
už zase začíná zkoušet jezdit na motorce,
ale přijel ještě pro jistotu autem.

V muzeu je i občerstvení, kde sice není
extra bohatý jídelní lístek, ale myslím, že se
tam všichni dobře najedli. V průběhu naší
návštěvy v muzeu přišel docela prudký
déšť, který ještě plechové střechy výstavních hal náležitě zvukově zesílily, takže to
vypadalo na konec světa. Ale než jsme
auta doprohlédli, bylo po dešti, a my jsme
už zase mohli vyrazit na druhou část naší
sobotní vyjížďky v celkem hezkém slunečném počasí.
Další naše cesta byla naplánována
směrem na Louny, pak kus ještě směrem
na Most kolem známého rogalistického
kopce Raná, tam kavička u benzinky a
zpátky kolem hradu Hazmburk směr Libochovice a Peruc. Ten Hazmburk byl v plá-
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Státní hrad Hazmburk

Hazmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického h
radu u vsi Klapý, 3,5 kilometru severozápadně od
města Libochovice v okrese
Litoměřice. Stojí na vrcholu
stejnojmenného
vrchu v nadmořské výšce
429 metrů.
Úbočí kopce jsou chráněná
jako přírodní památka Vrch
Hazmburk. Vrch je krajinnou dominantou dolního
Poohří. Zřícenina je chráněna jako kulturní památka
[2] a od roku 2002 ji spravuje Národní památkový
ústav.
Hrad byl od roku 1335 do
roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka.
Později, podobně jako
ostatní hrady, ztratil svůj
význam a byl opuštěn. Postupně zpustl a až
v době romantismu se stal
předmětem zájmu českých
romantiků jako byl Karel
Hynek Mácha nebo Svatopluk Čech. V písemných
pramenech a v oficiální
webové prezentaci se jméno hradu uvádí jako Házmburk, dále někdy též
jako Zaječí hrad, Zajícův
hrad, nebo ve starších pramenech Hanžburek.

nu kvůli paní učitelce Laďce, která si před
dvěma roky stěžovala, že si ho nemohla
vyfotit, tak jsem jí vybral takovou vyvýšeninku na silnici, odkud byl krásně vidět …..a jak
to dopadlo??? Kvůli Jirkovým závadám na
vedení (benzinu—samozřejmě) a spojkovému lanku Kamila, které opouštěl jeden drátek za druhým, jsme se nějak roztrhali na
několik skupin a paní učitelka zase k hradu
nedojela.

Na tom místě určeném pro fotografování
jsme se zastavili a fotili, ale zrovna kolem
projížděl veteránista s americkým Plymouthem staršího data výroby, zastavil a vzájemně jsme si obdivovali naše stroje, takže
to byla taková příjemná náhoda a setkání,
které vidíte i na fotkách.

Když jsme se všichni sešli v kempu,
začala další grilovačka, tentokrát steaky,
vepřové a kuřecí, podle přání každého sou-

8

druha (či soudružky). Večer byl opět příjemný, zase se po večeři všichni přemístili
k ohni. Zapomněl jsem ještě na to, že odjeli
Gabrielovi a přijeli otec a syn Fišerovi, takže zase nějaké nové vtípke a nezadržitelný
tok informací z úst Dana.

Ráno bylo tradiční nedělní …… balení,
loučení, placení, Jirka opět nastartoval skútr z externího zdroje a zůstal tam se mnou,
když jsem čekal na dodávku, která odveze
vše, co po nás zbylo. To čekání se trochu
protáhlo, takže jsem už pak čekal sám, ale
dočkal jsem se. Nic jsme nezničili, 50 l sud
vyprázdnili do poslední kapky, jen nějaké to
jídlo zbylo.

Pan Kuchařík, který nám toto pohoštění
opět zajišťoval, má restauraci vzdálenou od
kempu Peruc asi tak 6 km vzdušnou čarou.

Ptal se mě, jestli nám v kempu v sobotu
pršelo a ukazoval mi fotky z minulého dne z
předzahrádky od restaurace …..bílo a na
stole postavený sněhuláček a to vše 29.
května :-(. Sice mi fotky neposlal, jak jsem
chtěl, ale jednu dal na fejsbúk, tak se na ni
můžete také podívat.
Myslím, že sraz v rámci omezených
stravovacích možností a jarních vrtochů
počasí dopadl více než dobře a že jsme si

ho dobře užili. Nevidím důvod pro jakékoliv
snížení jeho hodnocení v podobě odebrání
hvězdičky…..takže zase ten plný počet!!! A
na příští rok se už hlásil Jirka Hájek, že
uspořádá sraz někde v okolí Nelahozevsi.
Tak mu rád předávám štafetový kolík!!!

59. SKÚTRSRAZ ČSSČ– ZÁP. ČECHY „SYCHERÁK“ 4.-6.6.2021
Toto měl být první letošní sraz, ale protože byl původně v plánu v polovině května,
nebyla jeho realizace ještě možná, a tak se
Mírovi podařilo termín posunout na pozdější
datum. I když jsme měli dva srazy za sebou
a někteří účastníci se odhlásili (jak ze srazu
na Peruci, tak ze Sycheráku :-(), tak si myslím, že ti, co přijeli, nelitovali.

Už vlastní cesta na sraz byla trochu
delší než obvykle. Naše „hlavní“ skupina
měla sraz ve Zdicích na benzince, v Žebráku jsme přibrali Jirku Terše a společně odjeli na oběd do Kařízku. Tam to trvalo výrazně déle, než jsme zvyklí, ale mladá slečna jídlonosičová nějak viditelně nestíhala a
měla chaos, takže jsme si to tam trochu
natáhli. Ale jídlo bylo tradičně dobré.
Pak už jsme pod vedením vedoucího

zájezdu Míry Vokáče jeli do kempu….přes
Plzeň, takže v pátek odpoledne docela
frmol, ale neztratili jsme se. Ještě jsme se
pak zastavili u benzinky dotankovat, ale
tam nás dojeli Libor se zeťákem, aniž bychom to jakkoliv plánovali ….ten svět je
prostě malý :-).
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NA OKRAJ
Skútristky u moře

Na večer jsme měli zajištěný v restauraci velký stůl, a tak jsem tam poseděli až do
zavíračky, a pak jsme ještě celý večer uzavřeli „sláftruňkem“ u Libora na chatě :-).
Dlužno ovšem přiznat, že alkohol zřejmě
udělal své, protože pak padaly takové návrhy, jako že bychom mohli jet k moři do
Chorvatska nebo že ČSAD Ostrava prodává městské autobusy za 40 000 Kč, že
bychom si mohli jeden koupit, naložil motorky …...a autobusáky máme dva, tak žádný problém :-). Naštěstí tyto nápady tak, jak
rychle padaly, ta zase rychle zapadly a
snad si už na ně nikdo nevzpomene :-):-):-).

NA OKRAJ
Bílé skútry

V kempu jsme se ubytovali, za chvíli
přijel Jirka Švec a přivezl si Tatrana v dodávce ….a nakonec Fišerovi se svým drahým obytným vozem, velkým vozíkem,
…….a dvěma skútry. Paní Lenka nám totiž
přijela představit svůj zcela nový skútr v
barvě vaječného koňaku a ještě mokrý řidičák …..tak jsme uznali, že ten dovoz jejího
skútru by oprávněný, když předtím s ním
najela asi jen 80 km.
Ráno byla snídaně v podobě švédského
stolu, byly i párečky a docela dobré, takže
posilněni jsme vyrazili na vyjížďku. Počasí
nebylo zrovna ideální a předpovědi se měnily každou hodinu, takže pravděpodobnost
jízdy v suchu byla mizivá. Ale to přece pořádné motorkáře nezastraší, nebo jo????
Kromě toho jsme jeli na skútrech, kde je
ochrana proti dešti oproti motocyklům nesrovnatelně větší a lepší.
První zastávka byla v Bělé pod Radbůzou, kde je krásný historický barokní most,
postavený v letech 1703-1723 ve stylu Karlova mostu. Dále naše cesta vedla na Výhledy nad Klenčím na Vyhlídku na Chod-
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sko od sochy Jindřicha Šimona Baara.

To byla vlastně naše poslední plánovaná zastávka. Pak jsme se ještě zastavili u
benzinky na kafčo a zkoumali jsme, jak to
bude s počasím. Hnaly se k nám dvě bouřky, ale my jsme zcela zázračně zůstali v
pruhu mezi těmi bouřkami a opravdu jsme
se dešti vyhnuli. A tak jsme přes Horšovský Týn dojeli zpátky do kempu.
Cestou jsme měli zase několik malých
závad, Jirka u Tatrana řešil dobíjení a nefunkční relátko…..naštěstí skútřík chytal na
škubnutí. Lence se ucpal nový drahý benzinový filtr s výměnným sítkem. Ne vždy to
nejdražší je nejlepší ….asi to sítko je tak
dokonalé a tedy i tak jemné, že nepropustí
ani benzín :-(, což u benzinového filtru je
opravdu značně závažná závada.

Třetí zastávka byla podstatně delší, protože byla v Domažlicích na náměstí. Smyslem bylo podívat se nahoru na válcovou věž
vysokou 56 m, která se naklání podobně
jako věž v Pisse, ale jednak tam byla polední přestávka a jednak se snad ani nikomu
po těch schodech nechtělo (přiznávám bez
mučení, byl jsem jedním z nich :-)). Tak
jsme si tam dali aspoň zmrzlinu a spořádaně jsme opustili náměstí směrem do městyse Koloveč, kde nás čekal oběd v restauraci Šumava, a pak návštěva Muzea techniky
a řemesel. Je to zajímavé soukromé muzeum, kde je ukázáno 67 řemeslnických dílen
a živností (třeba i hospoda :-)), vystavených
exponátů je kolem 7 000. V muzeu je bohužel zakázáno fotit :-(.
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NA OKRAJ
...a naopak černé

NA OKRAJ
Pár nápadů na
lakování skútrů

ještě k Vokáčovům na kávičku a výborný
zákusek od paní Helenky.

Večeře byla opět dobrá a zase jsme
poseděli až do zavíračky (kromě abstinentů
….naštěstí jich tam moc nebylo :-))
Ráno po snídani, balení a cesta zpátky.
Kromě „autařů“ jsme jeli jako jedna velká
skupina zase až do Kařízku na oběd, a pak
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A to už je konec dalšího krásného
pětihvězdičkového srazu. Já a dcera jsme
ujeli za víkend asi 620 km, takže parádní
projížďka.

MEZINÁR. SKÚTRSRAZ TÝNEC NAD LABEM 17.-20.6.2021

NA OKRAJ
...a ještě další

Letošní mezinárodní skútrsraz byl plánován na Slovensku ve Spišské Nové Vsi
jako náhrada za loňský, který se
neuskutečnil. Ovšem covid neumožnil
sraz na Slovensku ani letos. Jako náhradní
sraz byl vyhlášen nový termín a nové místo
srazu. Bohužel se termín dostal do kolize s
jinými termíny, a tak účast naší České sekce byla vlastně nulová, a proto jsme se za
kolegy aspoň v pátek zajeli podívat.

Sešli jsme se s kolegy v Poděbradech u
Jiříka, a pak vyrazili do míst, kde měli být
účastníci srazu na obědě….a povedlo se. A
oběd na nás dokonce zbyl a řízek stál za
to !!!!

Po obědě jsme odjeli společně do veteránského muzea Radovesnice II a po jeho
prohlídce jsme doprovodili kolegy do kempu v Týnci na Labem, kde jsme s nimi na
chvíli poseděli a podiskutovali. Pak už jen
na nás čekal návrat domů, abychom se
připravili na následující akci, která už byla
plánovaná na sobotu a vy už se o ní dozvíte na další stránce.

Vybrali jste si ????
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NA OKRAJ
Muzeum policie ČR

Muzeum Policie České republiky v Praze se nachází v
areálu bývalého kláštera v
Praze-Karlově. Roku 1960
budovy získalo ministerstvo
vnitra a byl zde umístěn
archiv. Zhruba od poloviny
šedesátých let dvacátého
století je část areálu využívána pro muzejní účely.
Nejprve bylo zřízeno Muzeum Pohraniční stráže,
které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk
ministerstva vnitra. V roce
1990 bylo na stejném místě
zřízeno Muzeum Policie
České republiky. Toto muzeum má za cíl dokumentovat a prezentovat historii,
vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území Česka a bývalého Československa.
První část expozic muzea
se nachází v křížové chodbě bývalého kláštera a je
věnována historii četnictva
a policie na českém území
v letech 1850–1938. V dalších částech expozice muzea se popisuje činnost
četnictva za druhé světové
války a vývoji po druhé světové válce. V patře a v přilehlých sálech jsou další
expozice věnované například kriminalistice, ochraně
hranic, protidrogové problematice, problematice
dopravní policie či operativní technice používané
různými útvary policie a
Sboru národní bezpečnosti.
Další rozsáhlé prostory jsou
věnovány krátkodobým či
dlouhodobým výstavám. V
přilehlém venkovním dvoře
muzea jsou vystaveny velké
exponáty, mezi nimi například vrtulník Mi-2 používaný Policií ČR a několik vozidel v minulosti využívaných Veřejnou bezpečností
či policií.

OSLAVA 70-TIN KNĚŽEVES 19.-20.6.2021
A jsme u poslední akce klubu, která se ještě vejde do
tohoto letního čísla. Oslava
70-tin našeho kolegy Vlastíka
Hartmana (u mužů se smí věk uvádět,
zvláště když jsou tak čilí a plní energie jako
Vlasta :-)).

Oslava měla být původně 1.- 2. května,
ale opět zasáhl koronáč, tak se oslava trochu posunula, ale nijak to nepoznamenalo
její průběh. Vzhledem k tomu, že někteří
měli trochu delší dojezdovou vzdálenost,
jsme tentokrát pozměnili průběh akce. Sraz
byl v poledne u penzionu v Kněževsi, kde
jsme byli ubytováni, takže měli všichni celé
dopoledne na cestu, dali jsme si dobrý
oběd, ubytovali jsme se, oblékli do předepsaných klubových triček a pod vedením
Libora vyrazili na odpolední vyjížďku …..i
když v těch asi 35 °C by se určitě našel
lepší způsob, jak tyto teploty přežít :-):-):-).

Nyní pár slov k problematice předepsaných klubových triček a strojů. Musím rovnou jmenovat čtyři soudruhy, kteří svým
laxním přístupem k přípravě této oslavy
troufám si říct přímo narušili svou strojovou
či ústrojovou nekázní jinak hladký a bezchybný průběh celé oslavy. Jedná se o otce
a syna Fišerovi, kteří nepřijeli v předepsaném klubovém tričku (měli sice jakási „no
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name“ stejná, nicméně neplnohodnotná
trička :-(), a dále Karel a Zbyněk, kteří nepřijeli na předepsaných strojích Čezeta, ale
na jakýchsi motocyklech, pokud se dobře
pamatuji, nějaké neznámé firmy Jawa :-(:-(.
Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli
Vlastovi kazit oslavu, nebyli tito soudruzi
nijak lynčování nebo nějak veřejně ponižováni a pranýřováni, ale jen jsme jim jejich
nekázeň co nejdůrazněji kolektivně vytkli!!!
Ale už se budu věnovat naší vyjížďce,
kterou si vzal za úkol Libor, který si trasu
předběžně naplánoval a víceméně vše
splnil a dodržel, i když jeho předpoklad
společné fotky na
Václaváku
„Pod
ocasem“ se ukázal
jako nereálný, protože na Václaváku
otevřeli nějaký obchůdek s cetkami,
tak všichni Pražáci
považovali za svou
povinnost se tam
nahrnout a Václavák byl kromě lidí a
aut taky plný policistů a četníků

NA OKRAJ
Blondýnka pro oslavence

…...takže Libor při zastávce u koně a zhodnocení celé situace, zřejmě zcela správně
zavelel k ústupu a my jsme rychle po magistrále zmizeli z Václaváku směrem k Nuseláku a do Muzea policie ČR.
A tak naše projížďka Prahou vypadala

rálu a do muzea.
V muzeu tvořila naše skupina asi 90-95
% všech návštěvníků, takže se nám průvodce mohl docela věnovat a myslím, že
nám řekl spoustu zajímavých informací,
např. o tom, jak se liší policie a četnictvo a
jak vše historicky vznikalo a zase zanikalo
a že určitě neplatí, že městský policista je
(nebo byl) četník, všechno bylo daleko složitější a odvíjelo se to i od velikosti měst,
kde byl příslušný útvar.
Je asi jasné, že jsme se zajímali hlavně
o motocykly a další vystavená vozidla, ale
samozřejmě i další části expozice byly zajímavé např. expozice pyrotechniky, kde si
mohli bývalí vojáci zavzpomínat na dobu,
kdy měli možnost si ty, dnes muzejní, exponáty jako vojáci vyzkoušet na vojně. Bohužel, kiosek byl v muzeu zavřený, žízeň se
stávala nesnesitelnou a před námi byla
nejen cesta domů, ale ještě zastávka na
Strahově na společnou fotku.
Jako student jsem na Strahově čtyři
roky bydlel, a tak si snad ještě cestu na
Strahov pamatuju, ale takovou trasu, kterou
vybral Libor, tak tu jsem neznal a jen pro
upřesnění …...jeli jsme do takového kopce,
že Dan běžel vedle svého skútru se zařazenou jedničkou a plným plynem :-)….ještě
že ta moje dvaapůla kopeček zvládla. Na
Strahově opět žádné občerstvení, jen roz-

asi tak, že z Leninky (myslím dnes Evropská třída) jsme odbočili směrem k Hradu,
pak Chotkovými sady dolů na Malou Stranu (obě počáteční písmena velká !!!), podle
Vltavy až k Letenskému tunelu, pak přes
most, kolem Kotvy, projeli jsme Prašnou
branou a po krátké cestě po magistrále
jsme sjeli na Václavák. Tam jsme udělali
pro diváky kolečko v horní polovině náměstí, a jak jsem už psal, urychleně zmizeli z
toho pražského mumraje zpátky na magist-
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pozdější konzumaci k pivu.
Po večeři už nastal
slavnostní okamžik
předávání
darů.
Samozřejmě,
že
kromě
osobních
dárků od jednotlivých kolegů, dostal
Vlasta za naší partu společné dary, a
to plaketu na zeď,
kovový model svého „Švéda“, 20l
kanystr upravený
jako bar na pivo,
koženou peněženou se znakem ČZ
a Čezety a trochu
„natankovanou“
kartu na benzín.
Mně pak ještě připadl jeden příjemný
úkol, a to abych
Vlastovi
předal
jmenovací dekret
„Zasloužilého člena
ČSSČ“,
někteří
další pak dostali
dekrety
řádných
členů, Dan byl přijat za kandidáta na
člena ČSSČ, kandi-

NA OKRAJ
… a ještě brunetky

pálená dlažba a silnice, takže jen vyfotit a
honem pryč z Prahy do stínu v penzionu.
Dojeli jsme v pořádku a jen jsme řešili
několik variant, co učinit nejdřív. Varianty
byly asi tři:
1.
pivo, sprcha, pivo, pivo, pivo...
2.
pivo, pivo, sprcha, pivo, pivo...
3.
pivo, pivo, pivo, sprcha, pivo...
Vybral jsem zlatou střední cestu, variantu č. 2, ostatní to měli různé, aby se všichni
ve sprše vystřídali. Když jsme se konečně
sešli, byla večeře …..pečená žebra v porci
téměř nesněditelné, takže jsme si každý
ještě kus žeber odložili na společný talíř pro
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dátská lhůta je dva roky a musí splnit některé úkoly, které mu byly pro toto kandidátské
období stanoveny předsednictvem ÚV
ČSSČ :-). Pak už mohla následovat bujará
oslava do pozdních nočních hodin.
Ráno už nebylo tak zajímavé, v 8 hodin
jsme se sešli na snídani a začali se pak
chystat k odjezdu. První zase odjížděl (jako
vždy) Zbyněk, nevím, jestli opět jel plnit

NA OKRAJ
...a co takhle zrzka???

milenecké povinnosti nebo má cestou ještě
nějaké jiné zastávky, ale to už je jeho věc
….jen vždycky spěchá, jak kdyby nevěděl,
jak spěch škodí lidskému organismu. Pak
už jsme se rozjeli všichni ostatní do různých stran …..a zazvonil zvonec a oslavy
byl konec. A na mě zbývá hodnocení. To je
tentokrát složitější.
Dan, Matěj, Karel a Zbyněk mají sníženou známku o jeden stupeň za nedodržení
předepsané klubové kázně ….takže ****,
všichni ostatní to mají za *****. Při zprůměrování a zaokrouhlení to naštěstí vychází na pět hvězdiček, ale pokud by nekázeň
těchto soudruhů znamenala snížení hodnocení celé akce, musel bych přistoupit k
projednání jejich nekázně na úrovni předsednictva ÚV ČSSČ a myslím, že by nevyvázli bez kázeňského trestu !!! :-):-):-)
Vlasto díky, byla to super oslava!!!!
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NA OKRAJ
Znáte obrazy
mistra Karla Gotta?
Dnes (22.3.) jsem četl zprávy, že zase nějaká lidská
hyena vykradla hroby Karla
Gotta a Evy Pilarové :-(.
A tak mě napadlo, že bychom se mohli podívat,
jaký byl Karel Gott mistr
nejen hlasu, ale i štětce.

M O TO C Y K LY 3 5 0 C M 3
V minulém čísle (a vlastně už i v předminulém) jsme nakoukli za železnou oponu,
abychom se podívali, na jakých třiapůlách
jezdili naši vrstevníci, když my jsme tady u
nás měli prakticky jen naše jawičky 350 (ani ty
čízy tu nebyly, ale vyvážely se).
Probrali jsme tak trochu exotickou japonskou značku Bridgestone, a pak už celou
silnou japonskou čtyřku - Honda, Yamaha,
Suzuki a Kawasaki. No a tentokrát se podíváme na motocykly převážně evropské. Když
jsem ovšem vyčerpal svoje nevelké znalosti
cestovních evropských motocyklů s tímto objemem (což trvalo jen malou chvíli), obrátil
jsem se na vševědoucí médium internet, ale
musel jsem konstatovat, že ty moje znalosti
zase tak nicotné nebyly, protože tato objemová třída opravdu nijak výrazně v období 60. 80. let minulého století zastoupena nebyla.
Pomalu doznívající sláva anglických značek byla zastoupena motocykly o dvojnásobném objemu, jen Royal Enfield se držel objemu 350 cm3 a to po mnoho desítek let nezměněným modelem, ovšem jen díky, tomu, že se
v roce 1962 přestěhovala výroba do Indie,
kde byly trochu odlišné požadavky trhu. Na
druhou stranu tu však vyráběly i motocykly
350 a 500 cm3 v povedení Diesel, a tak se
pro zajímavost zastavíme i u této třiapůle.
V Německu se vyráběly nějaké ty menší
kubatury a pak až BMW, v Itálii skútry, mopedy a zase většinou sportovní motocykly vyšších kubatur, Francie - to moc motocyklová
země nikdy nebyla a ve Španělsku se orientovali spíš na motokrosové nebo šlapačkové
motocykly. A jinde po světě—kromě již zmíněné Indie???
Trochu jsem vás mystifikoval s tou Itálií.
Je sice pravda, že tam byla určitá propast

Tak začínáme písmenem A a jsme tedy
v Itálii v roce 1971. AERMACCHI TV350
OHV. Přestože se na závodní dráze po
mnoho let proháněl závodní motocykl Aermacchi Racing o objemu 350 ccm, trvalo to
až do roku 1969, než byly představeny dva
modely 350 ccm Street pro běžný silniční
provoz.
Jednalo se o modely GTS Grand Turismo Sprint a zde představená sportovnější
verze, TV 350 (obr. vlevo) s výkonem 29
HP, vrtáním a zdvihem 74 x 80 mm, pětistupňovou převodovkou a maximální rychlostí 168 km/h.

18

mezi mopedy skútříky a na druhé straně mezi
výkonnými motocykly, ale i ty značky, které
stále ještě dnes produkují špičkové a silné
motocykly (Benelli, Ducati, Moto Guzzi, MV
Augusta) se v těch minulých letech nestyděly
vyrábět i slabší kubatury. Ovšem většinou
jejich motory patřily k těm nejvýkonnějším na
trhu, a to nejen v kubatuře 350, ale třeba i 175
nebo i jiných.
Globalizace plíživě a nenápadně zasahovala do výroby a prodeje už před mnoha lety,
a tak třeba vojenská verze jednoválce Ducati
350 se prakticky dodávala pro švýcarskou
armádu pod švýcarskou značkou Condor,
dvouválce Ducati 350 byly dodávány do motocyklů značky Cagiva, a vzhledem k tomu, že
tato značka byla tehdy skoro neznámá, prodávaly se její motocykly ve Francii pod francouzskou značkou Ligier. A to není všechno,
španělská firma Moto Trans vyráběla motocykly licenční Ducati Vento, které byly určené
i pro export např. do Japonska. Skoro bych
měl chuť napsat, že guláš nevymysleli v Maďarsku ale v Itálii u firmy Ducati :-). Ale nejen
Ducati, podobnou spolupráci najdeme i u firem Benelli a Moto Guzzi.
Tak se pojďme na to podívat. Myslím, že
mezi motocykly najdete pár pěkných kousků,
pro které byste určitě udělali rádi ve své garáži místo.
Abych tomu dal nějaký řád, tak to vezmu
podle abecedy, což je výhodné i z toho pohledu, že ta skupina motocyklů s motorem Ducati
(tedy Cagiva, Condor, Ducati) zůstanou pohromadě.
A nakonec k tématu „Motocykly 350“ ještě
jedno překvapení, pro které se vrátíme trochu
dál do historie. …... Znáte Moto Major???

Tento typ 350 byl představen v roce
1971. Je vybaven větším karburátorem s
difuzerem 30 mm místo 27 mm, ráfky z
hliníkové slitiny, novou palubní deskou a
dvojitým výfukovým systémem.
Celková produkce v roce 1971 byla 503
kusů. Prvního října 1972 převzala Aermacchi společnost AMF Harley-Davidson a
po tomto datu už byly ve Varese vyráběny
pouze motocykly Harley-Davidson.
Myslím, že spojení těchto dvou firem
nebylo úplně nejšťastnější a že žádná z
těchto dvou firem na tom moc nevydělala.

Od písmenka B jsem našel italskou
firmu Benelli a španělskou Bultaco. Ale
každá z nich se věnovala výrobě trochu
jiných motocyklů. I když …..ten první motocykl od firmy Benelli, který si tady představíme se trochu vymyká pověsti, která
předchází vysoce výkonným motocyklům
této značky, jak je dnes známe. Jedná se
o BENELLI MOJAVE 360.
Tento motocykl byl vyráběn v letech
1967-69 a zřejmě jen v malém počtu kusů,
zejména pro americký trh, aby vyhověl
předpisům AMA pro vytrvalostní soutěže v
USA.
Motocykl byl vybaven vzduchem chlazeným jednoválcem OHV o objemu 356 ccm,
vrtání x zdvih 71 × 90 mm, výkon 17,9 kW/
24 k při 5000 ot./min. Převodovky čtyřstup-

NA OKRAJ
...pokračování
Karel Gott maloval i sebe a
svoji rodinu.

ňová. Mechanicky ovládaná spojka.
Bubnové brzdy na obou kolech, pohotovostní hmotnost 132 kg, maximální rychlost
140 km/hod.

Dalším typem, který už je tím pravým
sportovním strojem odpovídající naturelu
firmy je BENELLI 354, který měl v průběhu výroby (1978 –85) různé názvy, jako RS,
Quattro, Sport II.

jeden kotouč a vzadu buben, později byl
zadní buben nahrazen kotoučem a nakonec dopředu přibyl druhý kotouč. Kola byla
18“, většinou vpředu 3,00“, vzadu 3,25“.
Pohotovostní hmotnost kolísala mezi 180—
200 kg, obsah nádrže mezi 15 –16 l a maximální rychlost mezi 128—160 km/hod.
Všechny tyto typy však spojuje společný
typ motoru, a to čtyřdobý vzduchem chlazený dvouventilový čtyřválec OHC s objemem
345 ccm, vrtání x zdvih 50 x 44 mm. Nejdříve byl udáván výkon 19,7 kW/ 27 k při
9200 ot. /min. při kompresi 10,0, později byl
výkon zvýšen na 28,3 kW/ 38 k při 10200
ot./min. při kompresi 10,4. 4 karburátory, 5°
převodovka, elektrický startér.
Systém brzd se v průběhu výroby také
měnil, u typů s nižším výkonem byl vpředu
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NA OKRAJ
...a ještě pár

Modely Bultaco Sherpa T 350 (obr.
vlevo nahoře) a Bultaco 350 typ 183 (obr.
vpravo nahoře) jsou představiteli těch cestovně sportovních třistapadesátek s výrazně
terénním zaměřením.
A tak jediným silničním modelem, který
jsem našel, je model BULTACO STREAKER 350 AQUA. Ovšem technická data

Teď to začne. Vracíme se do Itálie a
pokročili jsme k písmenu C, což v našem
případě se bude jednat o značku Cagiva.
A máme tu krásný motocykl CAGIVA
ALAZZURRA 350 (výroba 1985-89). I
když firmu Cagiva jako čezeťáci nemáme
rádi, protože nám vytunelovala naší milovanou firmu ČZ, tak je třeba uznat, že tvary
motocyklu byly opravdu povedené a rozhodně nezapřou italskou designerskou školu.
Tento motocykl měl motor i rám Ducati,
a tak, pomineme-li trochu odlišný design, je
to vlastně Ducati s jiným nápisem na nádrži,
což se projevilo i ve špatné prodejnosti tohoto modelu. A jak už jsem psal v úvodu,
např. ve Francii pro zlepšení prodejnosti, se
tento motocykl prodával pod francouzskou
zančkou Ligier, která ani moc motocyklovou
firmou není a znáte ji určitě spíš z Formule
1 popř. jako malá vozítka do města.
Ale podívejme se na základní technické
údaje. Dvouválcový, vzduchem chlazený
čtyřtaktní motor Ducati s desmodromickým
rozvodem, s válci do V/90°, 2 ventily na
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se mi nepodařilo vypátrat.
Jak naznačuje sám název, jedná se o
vodou chlazený motor, který byl asi u této
firmy celkem výjimečný. Ani se mi nepodařilo zjistit, kolik těchto motocyklů se vyrobilo, a tak tuto značku berme jen jako takovou raritu, která asi nijak výrazně nezasáhla do celosvětových prodejů motocyklů této
kubatury.

válec, objem 349 ccm, vrtání x zdvih 66x51
mm, výkon 26 kW (36 k) při 9500 ot./min.
(popř. snížený výkon 20 kW/27 k při 8750
ot./min.), 5°převodovka, kotoučové brzdy—
vpředu dvojitá, nádrž na 18 l, kola 18“, pohotovostní váha 197 kg (celková max. 385
kg), max. rychlost 170 km/h, se sníženým
výkonem 145 km/h.
Myslím, že hezká motorka, ale pokud je
srovnatelná s objemem s motocykly z bývalého východního bloku, tak určitě cenově
srovnatelná nebyla.

A teď postupně přejdeme od písmena C
k písmenu D, což bude velice jednoduché,
protože tu máme sice švýcarský motocykl
CONDOR A 350, který ovšem firma Ducati uvádí ve svých přehledech motocyklů
jako Ducati Condor 350 Militaire. Motocykl
byl každopádně vyráběn v letech 1973 –78
a celkem bylo vyrobeno 3 000 kusů pro
švýcarskou armádu, kde sloužil až do roku
2001. Základem všeho bylo to, že švýcarská armáda měla ve svých požadavcích, že
motocykl musí být domácí výroby. Z toho
vyplývá, že motocykl nebyl v této specifikace v běžném prodeji, ale u nás se také vyráběly Jawy 350 pro armádu, tak proč si to
neporovnat

Vojenský motocykl musí mít samozřejmě od sériového typu nějaké ty odlišnosti,
které si ještě probereme. Ovšem trochu
pikantní je otázka, co se vlastně vyrobilo u
firmy Ducati a co u firmy Condor. Ale to už
je skoro jedno, protože aspoň z mého pohledu jsou motocykly zajímavější svým
technickým řešením.
V roce 1967 byl pro nový švýcarský vojenský motocykl vybrán úspěšný motor 350
společnosti Ducati. Zpočátku byly plány jen
importovat blok motoru, ale později byly
plány změněny tak, že byl importován celý
motor s určitými specifickými úpravami
(výfukový systém byl robustnější a tišší a
celá sestava byla nastříkána hliníkem. komprese byla snížena na 8,2: 1, aby
motocykl mohl spalovat nekvalitní palivo,
hrdlo pro nalévání oleje i olejový filtr byly
lépe přístupné).

NA OKRAJ
VW a ženy
S Karlem Gottem byl vždy
spojovány ženy a fanynky.
Ale ženy kupodivu obdivují
i historické vozy VW.

matika má rozměry 3,25x18 ”a zadní velikost je 3,50x18”. Světlomet a několik dalších elektrických komponentů dodala společnost Bosch. Zásadním rozdílem mezi
švýcarským a italským motorem bylo pružné uložení motoru - velmi odlišné od původní konstrukce.
A350 byl dodáván s koženými sedlovými brašnami a několika zvláštními vojenskými doplňky. Jedním je zatemňovací
světlo pro noční jízdu a druhým úchyty pro
dvě útočné pušky SIG 57 . Boční kryty obsahují velký vzduchový filtr a náhradní žárovky a pojistky v pěnovém bloku a druhá
strana obsahuje sadu nástrojů, zámek,
čisticí kartáč a brýle.

P.S. Podle informace konstruktéra
Schallera se A350 vyráběl v Courfaivre a
pouze motor přišel celý z Itálie, naproti tomu šeptanda říká, že se celý A350 vyráběl
v Ducati a zadními vraty se vozil do továrny
Condor, aby přední branou vyjel jako Condor A350. Tyto protichůdné informace jsou
pravděpodobně poplatné skutečnosti, že
švýcarská armáda požadovala motocykl,
který bude zcela vyroben ve Švýcarsku,
aby v případě naléhavé potřeby měla zajištěné dodávky náhradních dílů a servis.

Výsledkem byl spolehlivý motor s výkonem pouze 17 k (originál motor měl 30 k),
max. rychlost asi 100 km/hod.
Přední vidlice a zadní tlumiče byly od
firmy Marzocchi, kola a bubnové brzdy 200
mm od společnosti Grimeca. Přední pneu-
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...vydržíte ještě pár
volkswagenů???

Možná jsem předcházející značce a
motocyklu věnoval trochu víc místa než
obvykle, ale myslím, že to bylo zajímavé,
protože značka je celkem neznámá, stejně
jako představený motocykl ve vojenském
provedení. A tak jsme vlastně začali u firmy
DUCATI v objemové třídě 350 s nejjednodušším jednoválcem. Motory Ducati jsou
specifické svým desmodromickým rozvodem (ventily jsou vraceny vačkou, ne pruži-

nou) a samozřejmě i slušným výkonem.
Kubatura 350 je u této značka zastoupena
třemi různými verzemi motorů. Jednoválec
jako u Condora, paralelní dvouválec a vidlicový dvouválec, který jsme už viděli u
značky Cagiva.
Vzhledem k počtu variant motocyklů
Ducati to zase tady vezmeme trochu zrychleně bez velkých komentářů, takže hlavně
obrázek a technická data.

Ducati 350 Mark 3D Desmo (výroba
1968). Čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec SOHC, poháněný kuželovým soukolím,
objem 340,2 ccm, vrtání x zdvih 76x75 mm,
výkon 24,8 kW /34 k při 8500 ot./min., komprese 9,5, karburátor Dell´Orto, 5°převodovka,
sekundární převod řetězem, bubnové brzdy,
kola velikosti 18“ (2,75“ vpředu, 3,00“ vzadu),
délka 2000 mm, šířka 600 mm, výška 940
mm, výška sedla 735 mm, suchá hmotnost
128 kg, nádrž na 15 l paliva, max. rychlost 170
km/hod.
Ducati 350 Scrambler (výroba 1968-71)
Čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec
SOHC, objem 340,2 ccm, vrtání x zdvih
76x75 mm, výkon 17,5 kW /24 k při 8500
ot./min., komprese 10, karburátor
Dell´Orto, 5°převodovka, sekundární převod řetězem, bubnové brzdy, přední kolo
3,50-19“, zadní kolo 4,00-18“, rozvor 1380
mm suchá hmotnost 133 kg, nádrž na 10 l
paliva.
Ducati 350 GTL Bicilindrico (výroba
1975-77). Vzduchem chlazený čtyřtaktní
paralelní dvouválec s rozvodem SOHC, 2
ventily na válec, objem 349,6 ccm, vrtání x
zdvih 71,8x43,2 mm, komprese 9,6, 2 karburátory, výkon 17,5 kW /24 k při 7500 ot./
min., 5°převodovka, brzdy vpředu kotouč
vzadu buben, kola vpředu 3,25-18“, vzadu
3,5-18“, výška sedla 760 mm, suchá hmotnost 163 kg, nádrž na 14 l paliva, max.
rychlost 147 km/hod.
Ducati 350 Sport Desmo (výroba 197778). Vzduchem chlazený čtyřtaktní paralelní dvouválec s rozvodem SOHC, 2 ventily
nn válec, objem 349,6 ccm, vrtání x zdvih
71,8x43,2 mm, komprese 9,6, 2 karburátory, výkon 19 kW /26 k při 7500 ot./min., 5°
převodovka, brzdy vpředu 2 kotouče vzadu
jeden kotouč, kola vpředu 3,25-18“, vzadu
3,50-18“, výška sedla 760 mm, rozvor
1400 mm, suchá hmotnost 181 kg, nádrž
na 12 l, max. rychlost 148 km/hod.
Ducati 350 GTV (výroba 1977-78).
Vzduchem chlazený čtyřtaktní paralelní
dvouválec s rozvodem SOHC, 2 ventily na
válec, objem 349,6 ccm, vrtání x zdvih
71,8x43,2 mm, komprese 9,6, 2 karburátory, výkon 17,5 kW /26 k při 7500 ot./min.,
5°převodovka, brzdy vpředu 2 kotouče
vzadu jeden kotouč, kola vpředu 3,25-18“,
vzadu 3,50-18“, výška sedla 760 mm, rozvor 1400 mm, suchá hmotnost 181 kg,
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Ducati 350 Indiana (výroba 1986-90)
Název i tvar tohoto motocyklu asi jasně
dokumentují, pro jaký trh byl určený. Čtyřtaktní řemenem poháněný desmodromický
OHC motor, objem 349 ccm, vrtání x zdvih
66x51 mm, komprese 10, výkon 27,9
kW /38 k při 9250 ot./min., 5°převodovka,
sekundární pohon řetězem, brzdy-kotouč
vpředu i vzadu, přední pneu 110/90-18“,
zadní pneu 140/90-15“, suchá hmotnost
180 kg, nádrž na 13 l paliva.
Ducati 350 SL Pantah (výroba 198385) Čtyřtaktní
řemenem poháněný
desmodromický OHC motor, objem 349
ccm, vrtání x zdvih 66x51 mm, komprese
10, výkon 29,1 kW /40 k při 9600 ot./min.,
5°převodovka, sekundární pohon řetězem,
brzdy - 2 kotouč vpředu, 1 vzadu, přední
pneu 3,00-18“, zadní pneu 3,50-18“, suchá
hmotnost 176 kg, rozvor 1450 mm, výška
sedla 740 mm, nádrž na 18 l paliva. Max.
rychlost 180 km/hod.
Ducati 350 F3 (výroba 1986) Čtyřtaktní
řemenem poháněný desmodromický OHC
motor, rozevření válců 90°, objem 349
ccm, vrtání x zdvih 66x51 mm, komprese
10,3, výkon 30,9 kW /42 k při 9700 ot./
min., 5° převodovka, sekundární pohon
řetězem, brzdy - 2 kotouč vpředu, 1 vzadu,
přední pneu 100/90-18“, zadní pneu
120/80-18“, suchá hmotnost 180 kg, rozvor 1400 mm, výška sedla 780 mm, nádrž
na 18 l paliva. Max. rychlost 178 km/hod.
Ducati 350 Superport (výroba 199198) Čtyřtaktní
řemenem poháněný
desmodromický OHC motor, rozevření
válců 90°, objem 349 ccm, vrtání x zdvih
66x51 mm, komprese 10,7, výkon 26,5
kW /36 k při 10500 ot./min., 6° převodovka, sekundární pohon řetězem, brzdy - 1
kotouč vpředu i vzadu, přední pneu 120/60
VR17, zadní pneu 160/60 VR17, suchá
hmotnost 169 kg, rozvor 1410 mm, výška
sedla 770 mm, nádrž na 17 l paliva. Max.
rychlost 180 km/hod.

Moto Trans Ducati Vento 350 (výroba do 1983)
Čtyřtaktní řemenem poháněný desmodromický
OHC motor, rozevření válců 90°, objem 349 ccm,
vrtání x zdvih 66x51 mm, komprese 10,3, výkon
30,9 kW /42 k při 9700 ot./min., 5° převodovka,
sekundární pohon řetězem, brzdy - 2 kotouč vpředu, 1 vzadu, přední pneu 100/90-18“, zadní
pneu 120/80-18“, suchá hmotnost 180 kg, rozvor 1400 mm, výška sedla 780 mm, nádrž na
18 l paliva. Max. rychlost 178 km/hod.
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NA OKRAJ
Laverda v roce 1978
vyrobila nádherný
šestiválec 1000 Sei

Už jsme se v té abecedě konečně překulili přes ta začáteční písmena a poskočíme až k písmenu L. A tím jsme se také dostali k italské značce Laverda. Je to tradiční
italská firma, která ovšem doplatila na žravou a nenasytnou politiku velkých koncernů,
takže nejdřív ji pohltila Aprilia a na konec i s
ní koncern Piaggio. Každopádně Laverda
byla něco jako Kawasaki v Japonsku….ta
menší vzadu, ale jen velikostí, nikoliv technikou.
Tímto krátký úvodem jsem chtěl uvést
představení nejmenšího z legendárních
dvouválců: LAVERDA 350.

Motocykl se vyráběl zřejmě od r. 1979
(výroba trvala snad 2—3 roky) a podle informací bylo vyrobeno jen 700 kusů. Podívejme se ale rovnou na technické údaje.

Již jsem psal o tom, že firma Laverda
vyráběla technicky zajímavé motory, takže
výroba nahoře uvedeného dvouválce vydržela v jiných objemových třídách až do roku
1990.
Ovšem v roce 1985 se objevila lahůdka
Laverda 350GS Lesmo, (1985) která se asi
trochu vymyká běžným cestovním motocyklům této „ekonomické“ třídy.

Určitě už vzhled napovídá, že se to nebyla motorka do práce nebo na ryby, a technická data vám to dokáží.
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Motor vzduchem chlazený
čtyřdobý paralelní dvouválec
s
rozvodem
2xOHC a 4 ventily na válec,
zdvihový objem
344,5 ccm, vrtání x zdvih 60x61
mm (motor vznikl z většího sourozence o objemu 500 ccm zmenšením
vrtání a samozřejmě i ventilů—tento motor
se pod názvem „malý twins“ objevil v r.
1977).
Komprese 8,7, maximální výkon 23 kW/
31 k při 8250 ot./min., maximální kroutící
moment 28,8 Nm při 6750 ot./min. Dva
karburátory Dell´Orto, tranzistorové zapalování, elektrický startér, převodovka šestistupňová, sekundární převod řetězem.
Přední brzda dvoukotoučová, zadní
jednokotoučová, kola paprsková z hliníkové
slitiny 18“, vpředu 90/90 vzadu 110/90, rám
jednoduchý uzavřený z ocelových trubek,
rozvor 1420 mm, výška sedla 800 mm,
suchá hmotnost 172 kg, nádrž na 14,5 l
paliva, max. rychlost 155 km/h.

Vzduchem chlazený čtyřtaktní tříválec s
válci do V(90°), uspořádání válců viz foto.
Objem 349 ccm, vrtání x zdvih 52,4x54
mm, max. výkon 42,5 kW/ 57 k při 9200 ot./
min., karburátory, elektrický startér, 6°
převodovka, sekundární pohon řetězem.
Brzdy vpředu dvoukotoučové, vzadu
jednokotoučová, kola přední 12/90 S16,
zadní 13/90 H18, suchá hmotnost 172 kg,
nádrž na 14,5 l.

A po Laverdě a tedy písmenku L poskočíme na velkou skupinu značek začínajících
na písmeno M. A protože jsme se teď věnovali už dost dlouho italským značkám, tak
nám přijde vhod, že to písmeno M můžeme
začít krásnou třistapadesátkou od francouzské firmy, a to MOTOBECANE 350.

NA OKRAJ
Kamion nebo autobus?

Tento motocykl je z mnoha důvodů zajímavý. Byl představen v roce 1972 na motosalonu a do roku 1976 se vyrobilo jen 779
kusů (podle jiných pramenů 799), do dnešních dnů se ví asi o třetině zachovaných
strojů.

Motocykl byl vyroben na základě dobrých prodejních úspěchů stejně konstrukčně
koncipovaných motocyklů Suzuki a Kawasaki, avšak objevil se v nevhodnou dobu.
Jednak začala ropná krize a DPH byla ve
Francii zvýšena o 10%. A tak tento konstrukčně zajímavý a dobře udělaný motocykly čekala krátká a smutná kariéra. Zlí jazykové tvrdí, že to byl dobrý motocykly, který
měl dvě chyby…..byl vyroben ve Francii a
jmenoval se Motobecane.
Ale podívejme se na jeho technické údaje. Vzduchem chlazený dvoudobý řadový
tříválec, sání řízeno pístem, tři karburátory ø

24 mm, objem 349,5 ccm, vrtání x zdvih
53x52,8 mm, stupeň komprese 10, max
výkon 28 kW/ 38 k při 7200 ot./min., max.
krout. mom. 35,3 Nm při 6500 ot./min. Mazání samostatné s pístovým olejovým čerpadlem, 5° převodovka.
Přední a zadní kola 3,00x18“ a
3,50x18“, vpředu kotoučová brzda, vzadu
bubnová. Rozvor 1330 mm, suchá hmotnost 170 kg, nádrž na 20 l paliva, max.
rychlost 160 km/hod.
V průběhu výroby byla snaha přejít na
vstřikování paliva upravené od Citroena
DS21, ale bylo vyrobeno jen asi 12 kusů
motocyklů s tímto novým motorem a pokus
byl ukončen. Takže zase jeden hezký motocykl, který se asi povedl víc konstrukčně
(i když mu byl vytýkána přílišná strohost
povrchové úpravy) a ne obchodně. Ale do
našeho srovnání třistapadesátek po právu
patří.
A ještě jedna poznámka na úplný konec, firma Motobecane vyráběla koncepčně
stejné motocykly i ve třídě 500 ccm.

Tak vážení, a jsme zase zpátky v Itálii. A
tak, jako byla francouzská firma Motobecane známá výrobou mopedů a motokol, popř.
nižších kubatur (125) a třiapůla byl pro ni
vlastně nezvykle velký objem, tak nějak
podobně (i když přesně naopak) je to
u italské firmy Moto Guzzi, kterou
zase dnes známe jako výrobce
motocyklů s většími motory, minimálně dvojnásobku třistapadesátky. Zástupcem bude další krásný
motocykl, a to
MOTO GUZZI 350 GTS.
Nedá se nic dělat, ale tohoto krasavce
jsem musel trochu zvětšit, abyste ho všichni

dobře viděli. Uznejte, že
je to nádherná

klasic
motorka 70 let, pro kterou byste si určitě v
garáži rádi udělali místo. Ale podívejme se
na tento motocykl trochu podrobněji.
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Necháte se zlákat
leteckou reklamou?

Historie MOTO GUZZI 350 GTS
(výroba 1974 –79) začala v roce 1971, kdy
De Tomaso chtěl vytvořit velký motocyklový
koncern získáním společnosti Benelli a poté
společnosti Mandello del Lario. Poněkud
bezohledný argentinský podnikatel pověřil
své techniky nákupem motoru Honda 500
Four, aby jej podrobně prostudovali a na
základě této zkušenosti navrhli čtyřválcový
motor o objemu 500 ccm s podobnými vlastnostmi jako ten japonský.

Tento nový motor byl zabudován do
Benelli 500, zatímco verze o objemu 350
ccm byla určena pro Moto Guzzi 350
GTS. Je třeba si také připomenoutt, že od
tohoto prvního motoru technici Pesaro získali také šestiválcovou verzi o objemu 750
ccm, kterou byla později poháněna legendární Benelli 750 Sei. Motor tedy nebyl tak
úplně z dílny De Tomaso, místo toho byl
hodně ceněn podvozek vlastní konstrukce,
zatímco vnější tvary byly dokonce svěřeny

V Itálii zůstaneme, dokonce i u názvu
Moto– jen tu druhou polovinu názvu změníme na MOTO MORINI a podíváme se na
velice zajímavé motocykly s typickým dvouválcovým motorem, které patří mezi nejneobvyklejší italské motocykly, a to právě v
této třídě 350, kde je proslavil trochu neobvyklý název 3½.
Motocykly byly vyráběny celkem v malém počtu v letech 1972-1993, poprvé byly
představeny na výstavě v Miláně o rok dříve. Motocyklů bylo prakticky se stejným
motorem vyráběno mnoho typů, které se
ještě v průběhu let samozřejmě vyvíjely a
měnily, takže to celé trochu zkrátíme, podíváme se na hlavní technické údaje zajímavého motoru, a pak už se budete moct kochat mnoha různými tvary těchto motocyklů,
které byly poplatné nejen době, svému určení, ale také vývoznímu teritoriu, stejně
jako to bylo u firmy Ducati.
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karosářským dílnám
Ghia a Vignale,
známým tím, že
navrhly linie některých z nejprestižnějších automobilů De
Tomaso.
A teď už k té
technice.
Vzduchem chlazený řadový
čtyřválcový
čtyřdobý motor s
rozvodem 2xOHC, objem 345,5 ccm, vrtání
x zdvih 50x44 mm, komprese 10,2, 4 karburátory Dell´Orto, maximální výkon 28,3
kW/ 38 k při 9500 ot./min., elektrický startér, 5° převodovka, sekundární pohon řetězem. Rám motocyklu vyroben z ocelových
trubek, obě brzdy bubnové, přední kolo
3,00x18“, zadní kolo 3,50x18“, rozvor 1370
mm. Suchá hmotnost 168 kg, obsah nádrže
14 l. Max. rychlost 160 km/hod.
Určitě vás napadlo na základě výše
uvedených informací si porovnat motor
tohoto motocyklu s motorem Benelli 354 a
zjistili jste, že se jedná o totožné motory,
ale to vzhledem k počtu motocyklů, které
byly vyrobeny, je zcela logické. Děje se to i
dnes a v daleko větším měřítku.
Ještě na závěr jedna poznámka. Jak
vidíte na fotkách dole pod článkem, byla
nahrazena v průběhu výroby přední bubnová brzda za jedno– a později dvoukotoučovou. Hmotnost se zvýšila na 174,5 kg.

Začnu tedy základním modelem, a to
MOTO MORINI 3½ GT STRADA.
Motor vzduchem chlazený čtyřdobý
dvouválec do V (72°), rozvodem OHV, 2
ventily na válec, plochými hlavami a spalovacím prostorem ve dně pístu. Objem 344
ccm, vrtání x zdvih 62x57 mm, komprese
11, Maximální výkon 28,5 kW/ 39 k při
8500 ot./min., max. točivý moment 33,6 Nm
při 6300 ot./min., dva karburátory Dell´Orto,
6° převodovka, sekundární pohon řetězem.
Obě brzdy bubnové (jak vidíte na fotkách, v průběhu výroby se změnily na kotoučové vpředu), kola 3,25x18“ vpředu,
4,10x18“ vzadu byla také podle typů rozdílná. Pohotovostní hmotnost 160 kg , nádrž
na 14 l paliva, max. rychlost údajně až 175
km/hod.
Tak takhle to asi pro základní informace
o výkonech motocyklů stačí a pojďme konečně na ty obrázky.

NA OKRAJ
...a ještě nějaké.

Moto Morini 3½ GT Strada (1975-76)

Moto Morini 3½ GT Strada
(1977-78)

Moto Morini 3½ Sport
Moto Morini 3½
GT Strada
Moto Morini 3½ Sport

Moto Morini 350
Coguaro
Moto Morini 350
Excalibur

Moto Morini 350 K2

Moto Morini 350 K2

Moto Morini New
York 350 Custom

Moto Morini 350
X4 Kanguro
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A co třeba vláčky?
To byly časy!!!

Tak dnes s těmi motocykly jsme už
opravdu naposled v Itálii, ale u jedné z nejslavnějších značek (zvláště z oblastí motocyklových závodů) a to MV AGUSTA. Myslel jsem si, že u této značky si už trochu
odpočinu, ale ukázalo se, že v 70. letech
byly tato značka v této kubatuře také docela
aktivní.
MV AGUSTA 350 B (BICILINDICA)
byl typ vyráběný v letech 1970 - 1974. Motocykl byl prvně představen na motocyklové
výstavě v Milaně v roce 1969. Model byl
vyráběn ve verzích „Sport“, „Gran Turismo“
a „Scrambler“. Tato série byla v roce 1975
nahrazena typem MV Agusta 350 s názvem
Ipotesi.

Motor vzduchem chlazený čtyřtaktní
paralelní dvouválec OHV odvozený od existujícího dvouválce 250, vrtání zvětšeno o 10
mm na 63 mm (zdvih 56 mm) , čímž vzrost
objem na 349 ccm. Válce skloněny dopředu
o 20°. Dva 24 mm karburátory Dell'Orto
přiváděly palivo do motoru, který měl kompresní poměr 9,2. Výkon byl 20 kW/ 27 k při
7600 ot./min. 5° převodovka, sekundární
pohon řetězem.
Jednoduchý trubkový rám, obě brzdy
bubnové, paprsková kola, vpředu 2,75x18“,
vzadu 3,25x18“, rozvor 1300 mm, pohotovostní hmotnost 160 kg, nádrž na 13 l paliva, max. rychlost 160 km/hod.
V roce 1972 byly stroje vybaveny elektronickým zapalováním a prošly kosmetickými změnami. Tyto modely byly označeny
jako „ Elettronica “.

A na další stránce se podíváme na trochu modernější
mašinky na páru. Taky byly
hezké. Škoda jich :-(.

Model MV AGUSTA 350 B SPORT byl
nejoblíbenějším modelem této řady se svým
sportovním vzhledem a agilním ovládáním.
Závodní nádrž a tvarované sedadlo byly
doplněny sportovními řídítky. Stroj byl lakován v červené barvě s chromovanými vidlicemi, bočními panely, blatníky a světlometem. V roce 1972 byla představena aktualizovaná 350 B Sport Elettronica. Stejně
jako elektronické zapalování získala novou
benzínovou nádrž a větší boční panely.
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Jako příslušenství byla k dispozici sada pro
sportovní kapotáž (Carenatura). Bylo vyrobeno 2083 strojů Sport Elettronica.

Byla nabízena i méně sportovní verze,
MV AGUSTA 350B GT, známá také
jako 350B TURISMO. Měla větší nádrž,
konvenčnější sedadlo a vyšší řídítka. Rám,
vidlice, blatníky a světlomet byly natřeny
černě, k dispozici byly různé barvy nádrže.
Bylo vyrobeno 300 strojů.
Model MV Agusta 350B GT Elettronica,
který byl představen v roce 1972, měl novou nádrž, větší boční panely a elektronické zapalování. Bylo vyrobeno 646 strojů
této varianty.

MV AGUSTA 350B SCRAMBLER,
model představený v roce 1972, byl terénním strojem ve stylu „scrambler“. Použití
Elettronica specifikace motoru, stroj měl
vysoko vedené výfukové potrubí, zvýšená
řídítka a vysoké přední blatníky. Stroj byl
určen hlavně pro americký trh, ale bylo
vyrobeno pouze 217 kusů.

Výkon byl zvýšen z 27 k/ 20 kW při 7
800 ot./min. na 34 k/ 25 kW při 8 500 ot./
min.

Speciální verze modelu 350B GT byla
MV AGUSTA 350B POLIZIA URBANA,
vyrobená pro italské orgány činné v trestním
řízení, byla vybavena jediným sedadlem,
větrným štítem a kufry. Volitelně lze namontovat ochranné rámy, sirénu a ukazatele
směru.

MV AGUSTA 350 IPOTESI byl motocykl vyráběný v letech 1975-77, kdy motocykl navrhl designér Giorgetto Giugiaro na
základě předchozí 350 B Sport Elettronica.
Bylo vyrobeno celkem 1991 „sportovních“ a
350 strojů „Turismo“.
Model Ipotesi měl výrazné horizontální
linie a ostré kontury. Koncept byl poprvé
představen na motocyklové výstavě EICMA
v Miláně v roce 1973.

Motor byl odvozen z modelů 350 B, měl
nové kryty, které ladily se stylem stroje.
Hranaté hlavy válců, které odpovídají přímým liniím stroje, dotvářely tehdy nejmodernější koncept.

Nový rám byl vyroben pouze z ocelových trubek (předchozí modely používaly
trubky a ocelové plechy). Nádrž, sedadlo a
boční panely byly všechny nové. Sedadlo
mělo připevněný zadní blatník a boční panely byly štěrbinové, napodobující chladicí
žebra motoru. Montovány byly kotoučové
brzdy Scarab, dvojité vpředu a jednoduché
vzadu. Přední vidlice byly značky Ceriani a
litá kola z lehké slitiny. Jednalo se o první
italský sériový motocykl se 3 kotoučovými
brzdami a koly z lehkých slitin. Na přání
byla k dispozici také plná kapotáž.

Byla také vyráběna cestovní verze
MV AGUSTA 350 IPOTESI GT, známá
také jako 350 IPOTESI TURISMO . Bylo
použito konvenčnější zadní sedadlo se
samostatným zadním blatníkem a vyššími
řídítky. Blatníky a výfuk byly chromované,
na rozdíl od lakovaných sportovních modelů. Byla namontována jiná nádrž, která byla
lakována ve zlaté a modré barvě.
Dvojité přední brzdové kotouče byly
zachovány, ale vzadu byla použita bubnová
brzda. Kola byla drátová.

Hurááááá, Itálie končí!!!!!
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Výkon motoru
kW - hp - PS
Výkon motoru ….alfa a
omega všech motorkářksých
řečí u piva, a čím víc piv, tím
vyšší výkony :-)….ale vážně,
u těch našich řekněme nízkoči středněobjemových strojů
je ten výkon opravdu důležitý. Ale máte to ujasněné, jak
to s tím výkonem vlastně
je???
Teď jste měli možnost
číst článek o třiapůlách se
spoustou údajů o výkonu,
který byl udávaný v „koních“
a v „kilowatech“. Ale víte, že
ten výkon v koních není všude stejný??? Můžete se setkat se dvěma různými jednotkami, a to PS - metrická
koňská síla (zkratka v ČR =
k, německá zkratka PS =
Pferdestärke, použití: ČR,
Evropa, Asie, J. Amerika) a
druhou jednotkou hp (z anglického hp = horsepower, použití: USA, Britanie, Commonwealth)
Když si chceme výkon
přepočíat z kW na nám bližší
koně (a hlavně jich je víc :-)),
tak asi používáme známý
koeficient x 1,36 popř. x 1⅓,
který nám samozřejmě stačí
pro hrubý přepočet. Ale víte,
jak ty přepočty jsou přesně?
1 kW = 1.34102 hp
1 hp = 0,74570 kW
1 kW = 1.35962 PS
1 PS = 0,73550 kW
1 hp = 1,01387 PS
1 PS = 0,98632 hp
To jsou hrozná hausnumera, co??? Ale já myslím,
že pro ty naše diskuse u piva
si s tím jednoduchým přepočtem vystačíme, a když si
uvědomíme, jaké úpravy na
motorech dnes děláme
(zapalování VAPE, karburátory Mikuni a pod.), tak stejně
nikdo přesně neví, jaký výkon a jeho průběh vlastně
v motoru máme.

Na závěr tohoto miniseriálu seriálu zavítáme do Asie a to přesně do Indie, kde se,
jak víte, vyráběly (a zase už vyrábějí) Jawy
(dříve jako Yezdi, teď už zase jako Jawy) a
na trhu měly (a zase už mají) další licenční
značku, a to anglickou Royal Enfield.
Je pravda, že Jawa prodávala převážně
(a možná výhradně) v Indii jednoválce kvůli
snadné údržbě, a tak Enfieldy asi nebyly
přímým konkurentem vzhledem k větším
objemům motoru. A přesto jsem se rozhodl
tady představit zajímavý motocykl této objemové třídy, a to: ROYAL ENFIELD BULLET 350 DIESEL
A právě to slovíčko „Diesel“ v názvu z
něj dělá tu správnou raritu. Podívejme se na
technické parametry uváděné výrobcem:

Motor: Greaves 325D, objem 325 ccm,
max. výkon 5 kW, max. kroutící moment 15
Nm při 2500 ot./min., kompresní poměr
18:1, max rychlost 85 km/hod., spotřeba 1,5
l nafty /100km.
Vznětový motor má mechanické čerpadlo a není řízen elektronikou. Startování je
nožní pákou a pokud se naučíte, co motor
požaduje, tak nakopnutí motoru je takřka se
100% úspěšností.

Oproti běžnému motocyklovému motoru
je motor umístěn se sáním vpředu a výfukový kanál najdeme v místě, kde bychom
standardně hledali karburátor. Na výstupu
výfukového kanálu z hlavy je umístěn dekompresor, který pomáhá startování motoru - bez jeho pomoci s motorem o kompresním poměru 18:1 nemáte šanci ani pohnout. Startovací páka je vpravo, kousek
od páky řadící na bloku samostatné čtyřstupňové převodovky. Konstrukce pochází
z Anglie a tak se není čemu divit, že jsou
oproti našim zvyklostem prohozeny páky
zadní brzdy s pákou řazení.

Motocykl byl zřejmě vyráběn od 60. let
do roku 2002, a to i v provedení s objemem
500 ccm.

PROČ PRÁVĚ 350 CCM
Už jste se někdy zamysleli nad tím, kde
se vzal objem 350 ccm??? Samozřejmě, že
nespadl z čistého nebe, ale existuje skoro
tak dlouho, jako motocykl sám. I když se
podíváte na historii značek Jawa a ČZ, tak
tam ve 30. letech najdete motocykly 350.
Ale není to zase jen výsada našich značek.
Tato objemová třída byla v těchto zlatých
dobách motorismu napříč většinou motocyklových značek i motoristicky vyspělých
zemí.
A později se v této objemové třídě jezdily i závody, takže to nebyla žádná „Popelka“
mezi motocykly. Ale přesto…..jak se došlo k
třídě 350 popř. polovině 175???
Máme tu u nás používanou metrickou a
dekadickou soustavu, takže kubické centimetry a taky čísla 1000 a jeho podíly vytvořené celočíselnými děliteli….tedy 1000, 500,
250, 125, popř. násobky jeho desetin …..50,
100, 200, 300,…....800 …… A nikde tam
není nic, co by vypadalo jako 350. Skoro by
se dalo říct, že hodnota se blíží třetině z
1000….ale zase jen blíží :-(.
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Takže kam se můžeme podívat dál???
K jednotkám používaným v jiných kulturách, kde se ještě měří v palcích (myslím
že pokrokové státy v palcích, loktech a
jiných částech těla měřily naposled ve středověku :-)), ale ani to nám nepomůže. A
čemu tedy tento objem odpovídá
v anglických jednotkách? Tak třeba 21,36
cu in (kubický palec UK), 4,12 pt (pinta
UK) anebo 0,77 gal (gallon UK). Tak tady
asi taky odpověď nenajdeme.
Samozřejmě, že když jsem hledal motocykly pro tento článek, nacházel jsem motocykly objemu 300, 400, mnoho motocyklů
350 existovalo jako dvojče objemové třídy
500 a vznikly třeba kvůli daňovým výhodám. Je to obdobně jako u nás známe třídy
125 a 175, skoro identické motocykly, na
pohled stejné motory, jen malý rozdíl ve
výkonu a nějaký rozdíl v ceně.
Co říci závěrem. Třída 350 je už za
svým zenitem, dnes jsou v módě jiné kubatury, tak si těch našich „třipadin“ važme,
jsou to krásné motocykly !!!!! :-)

MOTO MAJOR
Jak jsem slíbil na začátku článku, jedno
překvapení na závěr, a to v podobě velice
zvláštního motocyklu, samozřejmě s objemem 350.
Vzhledem k dlouhé historii motocyklu se
jen velmi málo designérům podařilo realizovat výjimečné fantazie jako produkční motocykly: téměř vždy zůstávají jako prototypy,
které nám nechávají okouzlující „co kdyby“. Takový je osud fantastického Moto Major, který v roce 1947 vytvořil piemontský
inženýr Salvatore Maiorca a který nepřestává vyvolávat rozruch.

Představte si reakci italské veřejnosti na
milánské výstavě v dubnu 1948, když jste
objevili tento futuristický motocykl s ladnou
plně uzavřenou karoserií a dokonce bez
paprskových kol. Jeho vývoj byl velmi nákladný a v bezprostředním poválečném
období byl financován společností Aeritalia
v Turíně, dceřiné společnosti Fiat. Bylo to
podruhé, kdy FIAT projevil zájem o motorová jednostopá vozidla: jejich první zkušeností byl skútr navržený v roce 1938, který
se velmi podobal prototypu Piaggia z roku
1945 Paperino.

Dvojité výfuky rybího ocasu skrývají
tajemství: funkční je pouze jedna strana!
Nejzvláštnější je, že o více než 70 let později je estetika majora stále revoluční. Sochařská karoserie se hemží vynikajícími detaily, jako jsou tlumiče, jejichž vodorovné rybí ocasy umocňují dynamiku linií. Karoserie z ocelového plechu zcela obklopuje motocykl a vyčnívají z něj pouze
kola, světlomet a řídítka. Udržuje si tak absolutní čistotu linie, která vede od hlavy
světlometů k náboji zadního kola, zatímco
přední skořepina se jemně a chytře zakřivuje, aby obklopila přední kolo, a poté vzplane
zpět, aby chránila jezdce.
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Řídítka se pohybují v drážce v karoserii, mezi rychloměrem a knoflíkem tlumiče řízení. Bravo
tomuto vynikajícímu
umělci, jehož vynalézavost se neomezovala
pouze
na
styl. Vznešená karoserie je také navržena
jako samonosný trup
a je plně monokoková. Je možné obejmout přední a zadní
kola, protože odpružení není mezi koly a
podvozkem, ale mezi ráfky kol a jejich náboji! Maiorca použil ve svých konstrukcích
letadel myšlenku zavěšení na kole a objevil
tak skoro stejně starou myšlenku jako motocykl: elastické kolo.

Zavěšení kol Moto Major využívá k odpružení 12 stlačených gumových bloků na
každé kolo, které zajišťují nominální zdvih
50 cm. Elastické kolo Moto Major je v zásadě jednoduché a je postaveno ze tří částí. Dvě příruby z lehké slitiny namontované
na náboji přitisknou centrální kotouč ve
tvaru okvětního lístku mezi šest párů 50mm
pryžových válců a dva velké šrouby na
ráfku zase upnou středový disk skrz dalších
šest párů nárazníků. Je to kotoučový
sendvič s gumovým propojením. Teoreticky
si toto zařízení udržuje boční tuhost a zároveň umožňuje pohyb ráfku ve svislé rovině
plus nebo mínus pět centimetrů, jak gumové podložky dovolí. Tehdejší testovací jezdec uvedl: „Pohyb ráfku je 50 mm bez příčné deformace a poskytuje příkladné držení
na silnici srovnatelné s BMW.“ Maiorca
ujistil tisk, že testy na stolici byly provedeny
ekvivalentem 40 000 kilometrů, a vykazovaly minimální opotřebení pryžových prvků,
protože každý z nich (celkem 24) zažil jen
malé namáhání. Matematika: 150 kg
(motocykl) + 80 kg (jezdec) = 230 kg (506
liber). Děleno 24 = 9,6 kg (21 liber) hmotnosti na každý gumový tlumič, což není
žádné enormní zatížení. Je však zřejmé, že
když guma zestárne, bude tlak na udržení
na silnici dvojnásobný a tedy špatný, cituji článek z tohoto období.
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Téma: „TCHÝNĚ“
xxxxxxxxxxxxx

pohání čtyřstupňovou převodovku ovládanou nožním pedálem a koncový pohon
hřídelem. Kickstarter je odnímatelný, stejně
jako u prvního modelu Honda 1000 Gold
Wing z roku 1975.

NA OKRAJ
Zajímavá tříkolka
(značku neznám)

V řezu vidíte jednoválcový motor 350
Moto Major, systém řízení, pohon zadního
kola hřídelem a palivovou nádrž pod
sedlem. Moto Major byl zkonstruován jak v
jedno-, tak ve dvouválcovém provedení, i
když se zdá, že byl vyroben pouze singl o
objemu 350 ccm. V případě dvouválcového
projektu je pružná konstrukce kol primitivnější, s podobným středovým diskem zavěšeným na malé vnitřní pneumatice a bočními přírubami zajišťujícími tuhost. V podstatě
má design dvě soustředná kola s malou
centrální pneumatikou, která působí jako
tlumič, trochu jako patent z roku 1955 od
Borise Viana.

Motor Moto Major o objemu 350 ccm byl
vyvinut ve spolupráci s inženýrem Angelem
Blattem, který měl značné zkušenosti ve 20.
a 30. letech ve společnostech Aquila, Augusta, OMB a Ladetto & Blatto. Jedná se o
čtyřtaktní motor inspirovaný leteckým motorem, s otočeným ocelovým válcem a hliníkovou hlavou válců. Ventilátor na konci klikového hřídele zajišťuje chlazení nuceným
vzduchem, zatímco dlouhý klikový hřídel
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Prototyp Moto Major z roku 1947
Motor: čtyřtaktní vertikální jednoválcový
motor s podélným klikovým hřídelem / soustružený ocelový válec, hliníková hlava
válce / nucené chlazení vzduchem / 349,3
ccm (76 x 77 mm) / 14 hp @ 5200 ot / min /
karburátor Dell'Orto / mazání cirkulací oleje
a bateriové zapalování s cívkou. Převodovka: Suchá lamelová spojka / 4-stupňová
převodovka s nožním řazením / Převod
hřídelem a koncovým pohonem s kuželovým kolem.
Podvozek: Samonosná karoserie z ocelového plechu / pomocný čep řízení / 19“
elastická kola s 24 deformovatelnými gumovými bloky. Rozměry a výkon: 150 kg v
provozním stavu (43 kg motor) / nádrž 13
litrů / 105 km/h (63 mph).
Major je ve funkčním stavu, ale jeho
gumové nárazníky jsou jedinečné a zhoršují se, takže současný majitel - archiv muzea
Hockenheim - se rozhodl jej zatím ponechat v původním stavu.

S TŘÍPKY

Z H I S TO RI E

Já myslím, že už bylo dost těch třistapadesátek, i když doufám, že aspoň něco
málo z toho množství informací vás zaujalo. Ale máme tu náš oblíbený seriál
o historických vozidlech z RVHP.
V minulém čísle jsme byli v Polsku, a tak podle směru hodinových ručiček se zase vracíme
zpátky do bývalého Sovětského svazu, kde nám ještě
zbývá spousta zajímavých
vozidel a informací, které
vám tady chci představit.
Dneska se podíváme na
již neexistující značku

MOSKVIČ
(Москвич,
Moskvitch)
(výrobcem byl závod AZLK Automobilové závody Leninského
komsomolu), kterou ovšem můžete
najít v cizích zemích třeba pod názvem
Scaldia. Také ne úplně známé je to, že
Moskvič se vyráběl (trochu pozměněný) se
značkou IŽ, její výrobky se k nám ovšem
nedovážely.

RVHP

Mám osobní zkušenost s jedním technikem od Moskviče, se kterým jsem se setkal
v roce 1985 na své dovolené v Moskvě.
Měli jsme takový večírek na pokoji,
kam jsme ho pozvali s jeho dcerou, abychom se dozvěděli něco
blíž o životě v SSSR, protože
zdaleka ne všechno bylo tenkrát možno najít v dobovém
tisku. Připravili jsme pohoštění, jak jsme tam byli zvyklí
….šampáňo a vodku. Když
hosté přišli, přinesli s sebou
svoje pohoštění (např. chlebíčky se šunkou, což v obchodech neexistovalo :-().
Nalili jsme jim „stakan vódky“
na přivítanou a on vytáhl lahev
koňaku a řekl: „Vodku pít nebudu, tu pijí mužíci, já jsem
technik u Moskviče a já piju koňak!!!“
Ať ta doba byla jakákoli, tak ta hrdost
toho člověka na svoji příslušnost k firmě
byla naprosto příkladná a myslím, že žádné
manažerské školení na téma „loajalita k
firmě“ nemusel mít.

MOSKVIČ 402, 407, 403
Po prvním poválečném automobilu, kterým byl Moskvič 400 tedy vlastně kopie
předválečného Opelu Olympia (a vy můžete
nějaké obrázky vidět ve sloupci „Na okraj“),
tak v roce 1956 přišel do výroby nový model
Moskvič 402. To už je takový ten správný
současník skútrů Čezeta, a tak nás určitě už
z toho historického pohledu víc zajímá.
Motor s objemem válců těsně pod 1,4 l
měl zprvu rozvod SV, později OHV, výkon
tím stoupl z původních 37 na pozdějších 45
koní. Moskviče měly trochu nelogické označení modelů. Model 402 měl jednobarevné
lakování, po něm následoval typ 407 s
dvoubarevným lakování a dalším pokračovatelem byl model 403, který byl zase jednobarevný, kromě úzkého pruhu druhé barvy mezi dvěma chromovanými lištami na
boku.
Kromě základní verze čtyřdveřového
sedanu byly vyráběny i typy kombi a taky
provedení 4x4, které měly samozřejmě jiná
číselná označení, která opět nejsou úplně

logická…...asi aby to nepřítel nepochopil,
bylo to období studené války. Kromě již
zmíněných provedení jsem nalezl i variantu
kabrio, Pick-up a taky sportovní kupé. U
typu kombi je zajímavé, že se sice vyrábělo
jako čtyř– resp. pětidveřové, ale první prototyp byl vyroben jak třídveřový.
Začínáme prohlídku u prototypu (vlevo
dole), vpravo dole pak vidíte porovnání
typů 402 a 407, které se lišily jedno popř.
dvoubarevným lakováním.
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Moskvič 400

NA OKRAJ
Další varianty
Moskviče 400

Provedení kombi, jak jsem již psal, bylo
nejprve vyrobeno z dodávky jako třídveřový
prototyp, do výroby se však dostala pětidveřová verze.
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Samozřejmě nemohla chybět verze 4x4,
protože po sovětském venkově se pohybovat pouze s „dvoukolkou“ bylo značně riskantní z důvodů velice špatných silnic….vlastně spíš cest. A tak jako u Volhy
tak i u Moskviče byl vznik čtyřkolky vlastně
nutností.

NA OKRAJ
Moskvič 401

Určitě jste si všimli, že jak verze kombi,
tak nyní i kombi 4x4x byly vyráběny i jako
dodávky, tedy třídveřové provedení s úložným prostorem.
Ovšem existovala i verze Pick-up, která
není nikde zmiňována v oficiálních podkladech, a tak je otázka, jestli to byl výrobek
nějakého družstva nebo dokonce iniciativa
nějakého jednotlivého majitele. Našel jsem
dvě provedení Pick-upu, ale je vidět, že obě
mají svůj původ ve „čtyřdveřové“ verzi, takže ne z dodávky, ale buď z kombi nebo ze
sedanu (obr vpravo). Ale na druhou stranu...pick-up se vyrábí i jako model. A vyráběl by se model podle dvou doma postavených pick-upů???
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Co se nevešlo do
hlavního článku

Stejně tak jako nad pick-upem, visí otazníky nad verzí kabriolet. Ale tady bych se
asi opravdu přiklonil k nějakému hóóóódně
šikovnému kutilovi nebo spíš firmě.

Ale je to jedno. Ten pěkný kabriolet svůj
původ v Moskviči nezapře a je to určitě
moc hezký automobil. Myslím, že je srovnatelný s našimi vyšperkovanými feliciemi.

Dvoudveřové dvoumístné kupé, motor
vpředu a pohon zadních kol. Zážehový,
kapalinou chlazený řadový čtyřválec (R4),
rozvod OHV, objem 1358 cm³, vrtání
76,0 mm, zdvih 75,0 mm, komprese 9,5,
dva ventily na válec, čtyři karburátory K99,
bez přeplňování, výkon 56 kW (76 koní) při
5500 ot/min, mechanická čtyřstupňová převodovka, rozvor náprav 2380 mm, rozchod
kol 1250/1250 mm, vnější rozměry: délka
3900 mm, šířka 1540 mm, výška 1480 mm,
hmotnost 860 kg, maximální rychlost
145 km/h.
V roce 1962 postavili pro sportovní a

závodní nasazení v AZLK dva vozy Moskvič 407 kupé. Někdy byly označovány také
jako Moskvič 409. Vůz, postavený na základu sedanu 407, měl zkrácenou dvoumístnou kabinu a upravený motor. V roce
1965 dostal jeden z vozů motor Moskvič 408 se dvěma karburátory Weber a
výkonem 81 koní, maximální rychlost se
zvýšila na 150 km/h.
Žádný z původních exemlářů se nezachoval. Na snímcích je replika vozu, postavená roku 2007. Uvedená replika je vystavena v moskevském muzeu historických
automobilů.

A na závěr trochu moderního tuningu v provedení kombi a kupé.
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MOSKVIČ 408, 412

NA OKRAJ
Podívejte na pár
moskvičových obrázků

Moskvič 408 byl osobní automobil, který vyráběla automobilka MZMA (Moskevský
Závod Malolitrážních Automobilů), později
samozřejmě AZLK. Jednalo se pouze
o facelift předchozího modelu, Moskviče
403. Vůz dostal zcela nový vzhled, nezměnily se pouze detaily jako u předchozích
modelů. Motor byl převzatý z Moskviče 403.
Vůz se začal vyrábět v roce 1964. V
roce 1967 začala výroba Moskviče 412,
který byl kromě nového OHC motoru shodný s Moskvičem 408. Výroba Moskviče 408
pokračovala spolu s novým typem. O dva
roky později dostal vůz nová hranatá světla.
Roku 1975 byla výroba ukončena a začal se
vyrábět nový typ – Moskvič 2138, Moskvič
412 pak nahradil typ Moskvič 2140…..k
těmto typům se dostaneme později.

Exportní verze měla čtyři světlomety, ale
pokud se dobře pamatuju, byly u nás v prodeji obě verze.

Zadní část vozu byla u obou provedení
stejná.

Samozřejmě, že zase jako u předcházející generace Moskvičů, existovaly další
karosářské verze, které víceméně kopírovaly provedení základní verze sedanu. Takže
se na ně zase podíváme. Vezmeme to zase
od osobního kombíku, přes dodávku k pickupu.
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Jak si „my starší“
pamatujeme Moskviče

Pick-upy měly i uzavřené verze.

Je však velmi zajímavé, kdy v době absolutního nedostatku automobilů na vnitřním
trhu SSSR (stejně jako celé RVHP), kdy
automobilky nestíhaly vyrábět a o odbyt se
nemusely vůbec strachovat, vymýšlely i
verze ryze sportovního charakteru, které
byly z hlediska užitkového i cenového pro
vnitřní trh zcela nevhodné a nevýhodné.
Možná to byl jistý záměr pro export na západ, protože zase v té době měl každý automobil prodaný za železnou oponu pro
automobilku značný, spíš možná společensko-politický než finanční, přínos.
A tak se podívejte, jak se u „Moskvičů“
porvali s výzvou na konstrukci typu kupé a
kabriolet.

Ale v garáži by vám nevadil, nebo jo?:-)
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Moskvič 412 oproti dříve vyráběným
typům představoval významný pokrok z
hlediska zjednodušení údržby, snížení spotřeby paliva, zvýšení výkonu, provozní spolehlivosti a životnosti, zároveň se zachováním velkého množství původních dílů.
Moskvič 412 disponoval zcela novým
celohliníkovým motorem s rozvodem OHC,
který vyvinula Ufimská motorárna (UZAM).
Jako vzor zde posloužil čtyřválec BMW
M115. Taktéž nová 4stupňová převodovka
měla poprvé u značky Moskvič úplnou dopřednou synchronizaci. Premiéru měl dále
podtlakový posilovač brzd, alternátor, suchý
tlumič sání a plnoprůtočný olejový filtr s
papírovou výměnnou vložkou. Zbytek vozu
byl přejat z Moskviče 408.

Všimněte si zadních světel. Přišly do
módy vodorovné zadní svítilny, ale Moskvič
měl od minulého typu zadní blatníky s křidélky. Ty konce byly nutno něčím přikrýt,
tak dostaly šanci oddělené zadní blikače.

Samozřejmě i tento typ se vyráběl v
dalších karosářských variantách. Ale u typů
kombi a pick-up se konstruktérům moc
nehodily ty zadní vodorovné svítilny, které
by omezovaly výšku zadních dveří nebo
víky.Tak zůstaly i po faceliftu u většiny provedení svítilny svislé.

Motor: Čtyřdobý řadový kapalinou chlazený čtyřválec s rozvodem OHC. Vrtání a
zdvih 82x70 mm, zdvihový objem válců
1478 cm3, stupeň komprese 8,8. Největší
výkon 70 k (51,5 kW) / 5800 ot/min., největší točivý moment 103 Nm / 3400 ot/min.
Pětkrát uložený klikový hřídel. Dvojitý spádový karburátor K-126 N se suchým čističem vzduchu. Plnoprůtokový čistič oleje.
Alternátor 40 A.
Vůz se začal vyrábět v roce 1967. Roku
1969 proběhl facelift - změnila se přední
maska, přišly obdélníkové světlomety z
NDR, bezpečnostní palubní deska z polyuretanu a parkovací svítilny v zadních sloupcích.
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Moskvič a sport
Moskvič asi nebyl tím úplně správným sportovním
nářadím pro rychlostní závody (a mohl bych zase
vykládat svoje vlastní zkušenosti, protože jsem byl
pravidelným návštěvníkem
silničních závodů Poháru
míru a přátelství na původním městském okruhu v
Mostě, kde oproti našim
škodovkám 130 RS závodily
moskviče na sériových gumách, s chromovanými
poklicemi kol, s velkou
anténou a autorádiem a
sovětští závodníci jezdili
ležérně s loktem vystrčeným z okna).
A tak se moskviče daleko
víc angažovaly při dálkových závodech, tenkrát velice módních a nazývaných
„Maratóny“. Tady měly
moskviče větší šanci, protože více než o rychlost šlo o
výdrž a spolehlivost. Podívejme se tedy, jak vypadaly
Moskviče upravené pro tyto
soutěže.
Marathon London -Sydney
1968

NA OKRAJ

Mrknem na ty pick-upy, a pak už nějaké
ty karosářské lahůdky.

Moskvič Sport
pokračování
Marathon London –Mexico
1970

Moskviče 412 sklízely i úspěchy na
sportovním poli, a to zvláště v maratonech.

A ještě pár obrázků rallye
provedení od firmy Iž.

Už těch náklaďáků bylo dost, a tak se
podíváme na podstatně atraktivnější karosářské varianty, a to kupé a kabriolet.
Začneme verzí kupé, která asi byla myšlena
vážně, protože jsem našel i snímek z dobového českého časopisu. Ale bohužel žádné
další informace.
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A dostáváme se k poslední modernizaci
tohoto typu Moskviče s klasickým uspořádáním pohonu.

MOSKVIČ 2138 (1360), 2140 (1500)
Moskvič 2138 také známý jako Moskvič 1360 byl Moskvič 408 s upravenou
karoserií.
Kvůli zastaralosti karoserie vozů Moskvič 408 a Moskvič 412 bylo třeba vyvinout
nový typ. Stejným způsobem, jako byl inovován Moskvič 412 na Moskvič 2140 také
známý jako Moskvič 1500, byl změněn i
Moskvič 408 a přejmenován na Moskvič
2138. Od Moskviče 2140 se liší motorem.
Výroba byla zahájena v roce 1976. Motor
Moskviče 2138 byl zastaralý a slabý už v
polovině 70. let, proto byla v roce 1981 výroba ukončena.

zadními dveřmi větrací otvory kryté černou
mřížkou a kliky bočních dveří byly zapuštěné. Všimněte se, že zadní část verze kombi
zase zůstala prakticky beze změny kvůli
svisle orientovaným zadním světlům.

A podíváme se zase na další karosářské
varianty, jako u předcházejících typů.

Jak vidíte, tak karosérie byla trochu
uhlazenější, vpředu zmizel chrom, zmizely
boční lampičky na C-sloupku, zmizely vzadu
trojúhelníkové blikače, naopak přibyly za
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...a ještě trochu sportu

NA OKRAJ

Tak ještě dva kabriolety, které jsem objevil, ale zase bez udání podrobností.

Moskvič - oblíbený
vůz fotomodelek

IŽ (ИЖ, IZH)
Ruská zbrojovka Ižmaš v městě Iževsk
vyráběla kromě zbraní a motocyklů také
osobní a užitkové automobily pod značkou Iž (Izh). Montáž automobilů zahájila
roku 1966, prvním modelem byl Moskvič 408, v roce 1967 následoval Moskvič 412. Prvním vlastním modelem byl
Iž 2125, modifikace modelu Moskvič 412 se
šikmou výklopnou zadní stěnou, vyráběl se
od roku 1973. V osmdesátých letech přišel
model Iž 2126, ten se vyráběl do roku 2004.

Já myslím, že to nebudu moc rozvádět ,
protože se vlastně jednalo o jakousi
„dceřinou společnost“ Moskviče, i když Iž
později vyráběl svoje speciální karosářské
varianty, jak bylo uvedeno výše. Ale k nám
se tato značka automobilů nedovážela, a
tak si asi vystačíme s několika obrázky, na
kterých uvidíte rozdíly od původních tvarů
Moskviče.
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Pokus o kupé, asi jen prototyp.

A pak užitkové verze.

A ještě zajímavá prodloužená verze a
pick-upy, normální i prodloužené.

NA OKRAJ
Moskvič - ZIMA
nerealizovaný prototyp
Ve vzdálených 60. letech
minulého století byly vyvinuty dva prototypy automobilů na bázi Moskviče 408,
které měly být výrobně jednoduché díky jednoduchým tvarům karosérie z
převážně jen ohýbaného
plechu. Jejich názvy byly
ZIMA-1 a ZIMA-2, ale nikdy nebyly realizovány.

A to zbývající místo na této stránce
vyplním ještě pár obrázky vozů této značky.

Ještě pár zajímavostí. Následující dvojobrázek ukazuje zřejmě (uvažuji podle starých klik dveří) nějaký prototyp provedení se
šikmou zádí, který se nerealizoval, v porovnání s pozdějším sériovým provedením.
A na závěr této podkapitoly zabývající
se značkou Iž se podívejte na nějaké kreace a sportovní úpravy limuzíny, která asi
byly obdobná jako u mateřské značky.
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NA OKRAJ
„Pirčák“
V Mladé Boleslavi máme
Kliniku Dr. Pírka, která byla založena v roce 1934
MUDr. Antonínem Pírkem,
kterému se podařilo za pomoci architekta Ing. Walenfelse vybudovat velice
moderní porodnicko- gynekologické sanatorium.

Za války tam však byl vojenský lazaret pod vedením
Němců a po válce byla ze
zdevastovaného areálu opět
zřízena porodnice, kde byla
lůžka i na chodbě, a která
získala nelichotivou přezdívku „Pirčák“ používanou starousedlíky dodnes.
Dokonce existoval i jistý
nelichotivý veršík: „Na Pirčáku tam jsou blbci, nepovolej interupci.“ :-)
Dnes je to moderní lékařské zařízení poskytující
péči v mnoha oborech,
zejména v chirurgii a ortopedii. Už jsem měl několikrát možnost jeho služeb
využít….i když k lékařům
asi zrovna dobrovolně moc
nechodím.

Z A J Í M AV O S T I
PROF. PIRK JE UŽ TAKY SKÚTRISTA
V kardiochirurgii patří Prof. MUDr. Jan
Pirk, DrSc. ke světové špičce, se svým týmem provedl již několik set transplantací
srdce a tisíce dalších operací srdce. Ví se o
něm, že rád běhá maratony nebo jezdí na
kole. Už daleko méně je o něm známo, že
sbírá veterány.

S Janem Pirkem o sběratelství
Milujete veterány, máte své velorexy.
Necítíte se na třech kolech trochu nesvůj?
„Velorexy sbírám z toho důvodu, aby si
budoucí generace pamatovaly tyhle krásný
stroje. Je to úžasné vozidlo.“
Nejvíce jezdíte Velorexem z roku
1966. Když ho vyrobili, bylo vám 19 let.
Vzpomínáte, když vyšel na trh?
„Vídali jsme v tom jezdit invalidy. Vzpomínám si, když tady byl velorex in.“
Jste sběratel veteránů, kolik jich
vlastníte?
„To bych musel spočítat, ale je jich asi
kolem patnácti.“
(rozhovor z roku 2015)

ČEZETA ROZŠIŘUJE SBÍRKU ...ALE K VELOREXŮM SE HODÍ JEDINĚ ČEZETA RIKŠA
Pan profesor se rozhodl rozšířit svoji
sbírku veteránů tím správným směrem, takže padla volba na Čezetu 505-rikša. Vzhledem k tomu, že Prof. Pirk je podstatně důležitější na operačním sále kardiocentra než v
dílně, vyhledal si pro renovaci své rikši renovátora ...našeho kolegu Libora Volka.
A vzhledem k tomu, že jsem se i já na
renovaci podílel asi tak jedním promile činností, tak si myslím, že tady musím tu krásnou rikšu v původních barvách představit.
To jedno promile berte vážně!!! Jen si uvědomte, jak je vám fajn, když máte v krvi
jedno promile alkoholu a sedíte někde s
přáteli, takže jedno promile není málo. :-)
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Na přiložených obrázkách vidíte stav
před renovací a po renovaci. Šaty dělají
člověka ….karosérie dělá skútr. Tato rikša
měla trochu zvláštní barevnou kombinaci,
ale na to jsme u skútrů zvyklí ….předek
modrý a korba a kryt motoru zeleným kladívkovým lakem…..ale barvu firma Spektrum namíchala, šikovný lakýrník perfektně
nastříkal.
Ale to nebyl jediný problém. Jedním z
největších současných problémů při renovaci rikši jsou blatníky, ale klempíř se vyznamenal. Takže už jen doufejme, že pana
profesora uvidíme za řídítky tohoto dnes už
hodně raritního veterána.

NEZNÁMÝ SKÚTR ….PRÝ OD SODO MKY

NA OKRAJ
Kapotovaná jawička z
polského inzerátu

Na inzertním portálu internetu se objevila nabídka na prodej skútru, u kterého bylo
napsáno, že se jedná o práci pana Sodomky. Pan Sodomka skutečně prototyp skútru
zkonstruoval, ale ten vypadal úplně jinak a

snad je nyní umístěn v
expozici vozidel pana
Sodomky ve Vysokém
Mýtu.
Toto provedení skútru určeného k prodeji mi nic neříká. Znáte ho někdo? Víte, co
je to za výtvor??? Napište a podělte se s
ostatními o vaše znalosti.!!!

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
Nezapomeňte na pravidelnou údržbu. I kolega Libor často upozorňuje kolegy na zanedbanou údržbu. Motocykl je třeba udržovat
v čistotě a taky čas od času seřídit volnoběh
a další drobnosti.

V létě dodržujte pitný režim. Pokud se stane, že vám tekutiny dojdou (což se např.
stalo našemu kolegovi Karlovi v průběhu
lock-downu, okamžitě tuto situace řešte,
nesnese to odklad.
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NA OKRAJ
Bugatti a Lotus
Futuristický a kapotovaný
motocykl vznikl i u firmy
Bugatti, ale tady se opravdu jedná jen a jen o
designerské cvičení.

Pokud se aspoň trochu zajímáte o motorky, tak určitě víte, že americká firma Indian už zase po mnoha letech vyrábí motocykly. Těm se sice v Občasníku nevěnujeme,
protože se nejedná ani o skútry, ani o srovnatelné motocykly z dob produkce naší Čezety a také ani proto, že šéfredaktora Občasníku motory V-twin nikdy nijak neoslovily,
ale je to jistý „kult“, který z technického hlediska nemá žádné velké opodstatnění, a tak
ho nechme těm, kteří tento kult vyznávají.
Ovšem když Indian vyrobil kapotovaného „Scouta“ zajímavých tvarů, tak to už je
důvod, proč si tady tento futuristický počin
tady aspoň prohlédnout.

Ovšem firma, od které byste asi nečekali
žádný motocykl, je ryze automobilová značka Hyundai. Ovšem i tam asi zjistili, že na
trhu motocyklů je určitá mezera, která by se
nechala vyplnit vhodným a neokoukaným
tvarem kapotovaného motocyklu. Pokud
vím, zatím není rozhodnuto, jestli se také
bude vyrábět v Nošovicích :-).

Ale ještě je tu v záloze něco. Podobná
studie v podání firmy Alfa Romeo. Zřejmě
se vymýšlení futuristických tvarů motocyklů
stalo módou.

Když už jsem s těmi kapotovanými motorkami začal, tak budu ještě chvíli pokračovat. Co takhle třeba kapotovaná Honda???

A co třeba Lotus, legendární značka založená Colinem Chapmanem. Má tento motocykl šanci na sériovou výrobu??? To by se asi
Colin divil, kdyby to viděl.
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Asi jste si všimli (aspoň pravidelní čtenáři), že nemám rád, když někdo přezdívá
skútr Čezeta nelichotivou přezdívkou
„Prase“. Nyní se však objevily odznaky (viz
obr.), který nemá se skútry vůbec nic společného. Majitel odznaku rozhodně není ani
majitelem ani obdivovatelem skútru Čezeta.
Tyto odznaky jsou totiž zcela nově přiděleny
našim nejvyšším politikům, tedy členům
vlády, ministrům, jejich náměstkům, a dále
poslancům a senátorům!!!!!

P.S. Jen jsem si vzpomněl na slogan,
který měl před asi 40 lety jeden kolega v
práci pod sklem na stole: „Ten, kdo je u
koryta , jen žere a žere, neb neví, kdy další
hlodavec ho kopne do pr….“

Ale ti hoši na skútru, ty jsou asi všechno
….jen ne boši :-):-):-)….ale moc jim to sluší.

NA OKRAJ
Nový designerský směr
při lakování vozidel

Ale když jsem už u toho léta, tak se
zase vraťme k ženám, toto téma je mi tak
nějak bližší než ti hoši :-(. Ženy se nám
mužům někdy posmívají, že si do plavek
dáváme různé předměty (kapesníky, ponožky apod.) abychom zvýraznili svoje
mužství. A teď si představte, že ženy dělají
úplně to samé a ještě tato pomůcka je sériově vyráběna a nabízena. Takže pánové,
taky nevěřte všemu, co vidíte. Nejen prsa
jsou silikonová. Jo, to je emancipace !!! :-)

Když se podíváte na současnou módu, kdy „frčí“
roztrhané kalhoty, čím víc,
tím líp, tak se nemůžeme
divit, že se tato dekadentní
móda přešla i na vozidla.
Ale potrhaná karoserie by
byla v provozu nebezpečná , tak se designeři a módní návrháři museli smířit
jen s karoseriemi zkorodovanými. Ovšem tato móda
by byla zřejmě přenositelná
a aplikovatelná i na karoserie skútrů :-)

Kolega Jarda Levák zrenovoval mopeda
Stadion S11 ve výstavní či exportní verzi.
Moped byl v původním stavu a je tedy zrenovován přesně do svého originálního provedení. Takže chromované blatníky, nádrž,
kryt řetězu, tachometr….ale třeba taky blatníky s odlišným zakončením.

Na Aukru byl
zajímavý nosič na
Čezetu, bohužel,
nějak jsem dražbu
podcenil, a tak
jsem se nestal
jeho
majitelem.
Tento nosič jsem
viděl na jedné
fotce skútru Čezeta z ciziny, ale
tady u nás jsem
se s ním zatím
nesetkal. Výrobce
neznám.

Když jsem viděl následující fotku, vzpomněl jsem si na krásný veršík z pera dvojice
Šimek&Grossman z jednoho jejich vystoupení:
Výkřik lesní sluky,
vyplašil dva kluky,
co asi dělali ti hoši,
že vyběhli z křoví boši.
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Vzorník korozí RAL je zatím skromný, ale rezavá
barva je prostě jen rezavá.

Nepodceňujte funkci zpětných zrcátek,
zvláště v dnešním hustém provozu. Předjíždějící automobil schovaný v tzv. mrtvém
úhlu vám může způsobit v tom lepším případě úlek, v tom horším …. :-(.
Helma zobrazená na obrázku tyto nevýhody odstraňuje, protože díky pohybům
hlavy máte stále přehled o provozu za sebou a mrtvé úhly prakticky neexistují. Kromě toho, střídáte-li více motocyklů stačí
vám jeden pár takto namontovaných zpětných zrcátek. Jak by to ovšem dopadlo při
technické kontrole v STK není známo.

NA OKRAJ
Karosovaný velorex
Tento výtvor neznámého
karosáře se objevil na inzertním portálu v Polsku.
Názor na design je určitě
individuální a subjektivní
záležitost, ale za mě…. předek dobrý, ten zadek mi
tam trochu nepasuje.

Důkaz, že se Volha vyráběla jako kabriolet.

Test:
Na obrázku dole vidíte indický motocykl
Jawa 300 jako:
1. Prototyp skládacího motocyklu do kufru
automobilu
2. Motocykl po čelním střetu s indickou
krávou
3. Obraz od malíře Pabla Picassa
Hluk v ulicích německého Mnichova v
roce 1933 způsobilo podivné vozidlo, které
nabízí většinu pohodlí automobilu a ekonomiku motocyklu. August Paul, mechanik, jej
postavil přidáním luxusního postranního
vozíku ke svému motocyklu. Dvoumístná
karosérie má kabrioletovou horní část pro
ochranu před povětrnostními vlivy. V postranním vozíku je volant, řadicí páka a další
ovládací prvky, aby bylo možné pohodlně
absolvovat i dlouhou cestu.
Článek nalezený v edici „Popular Mechanics“ z ledna 1959

Správný výsledek najdete u kapitoly „Závěr“

Často se našich akcí účastní členové
Sidecar Clubu Nasavrky. Tady na snímku
můžete vidět celý klub při společné vyjížďce. :-) Za řídítky motocyklu je samozřejmě
předseda klubu Karel V.

Tak co tomu říkáte???
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ČESKÝ DESIGNÉR PŘEDSTAVIL KONCEPT NOVÉ JAWY
Dokončení textu

Dominik Valášek

Tahle Jawa, nebo spíše přesněji Jawa
2, nese logo legendární české značky, to
ovšem hlavně proto, že byl její design inspirován u jednoho z prvních modelů značky –
350 OHV z roku 1934. Oním tvůrcem je
Michal Cetkovský. Designér, grafik a 3D
návrhář, který si pro radost maluje a následně i staví motorky.
Tak v první řadě je to motorka značně
futuristická, byť designová inspirace zmíněnou Jawou 350 OHV je tu do jisté míry zřejmá – povšimněte si třeba předního zavěšení s centrální pružinou, „plovoucího“ sedla
nebo bočních kastlíků.

systém kola vyosen vůči jeho středu, lze
jeho posunem měnit geometrii celé motorky. Hydraulický píst by tak mohl zvednout
zadek motorky, razantně zkrátit rozvor, a
tím i napřímit sklon přední vidlice. Z pohodového cruiseru se tak během okamžiku
stane o něco sportovněji laděný naháč.
Byť to celé zní hodně fantasticky, autor
mě o projektu ujišťuje se slovy, že je vše
technicky promyšlené, dotažené a převeditelné do reality. Celkově má být projekt
motorky „modulární“. Jednotná platforma
rámu s motorem by podle nastavení zadního zavěšení a použité přední vidlice mohla
sloužit jako několik různých motorek rozdílZajímavá jsou nicméně jednotlivá technická řešení. Tak třeba právě ono přední
kolo – jeho zavěšení využívá boční panely
coby pevný rám, v němž se pohybuje kyvné
rameno, odpružené centrálním tlumičem.
Ještě o dost zajímavější je potom zadní
„hubless“ kolo, opticky postrádající náboj. O
pohon se stará ozubené kolo, obíhající po
ozubeném obvodovém věnci. Tento systém
pak roztáčí ozubený řemen, přenášející
výkon z převodovky motoru.

Aby toho nebylo málo, je v plánu i pozoruhodný systém zvedání, který si Michal
nazval „Variant Systém“. Jelikož je pohonný

ného zaměření. Základem je Classic, ke
kterému by šlo přidat sedlo spolujezdce,
cestovní příslušenství nebo sajdkára, ale
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teoreticky může vzniknout i
Enduro nebo Chopper s ještě
nižším sedlem a předkopnutou vidlicí.
Měl by vzniknout prototyp a pak… Kdo ví
Na projektu je na druhou
stranu ještě spousta věcí, o
nichž Michal Cetkovský zatím
přemýšlí spíš v teoretické
rovině. S ohledem na moderní pojetí by se mu líbilo, aby
byl maličký digitální displej
přístrojové desky dotykový,
tak jako to mají třeba aktuální
modely Indianu. Pohonem by
se pak mohl stát prakticky
libovolný motor – jednoválec
či řadový dvouválec, teoreticky i s hybridním ústrojím, kdy
by se schoval elektromotor
přímo do zadního kola.
To je ale zatím ve
hvězdách. Důležité je, že
autor skutečně plánuje vyrobit
prototyp. Ten bude možná v
některých ohledech zjednodušen a s plechařinou z oceli
(finální verze by měla dle
návrhu použít hliníkové díly),
základní stavební prvky a
technická řešení by však měly zůstat zachovány. Michal
už vyhlíží dokonce i motor – s
největší pravděpodobností
padne volba na velký jednoválec ze sériové produkce
Rotaxu či KTM, zkrátka něco
s objemem 600–700 kubíků.
A co dál? Michal říká, že
vyrábět motorku za účelem
prodeje – byť i v malých sériích, je nad jeho možnosti.
Rozhodně se ale nebrání
spolupráci s někým, kdo by
měl o jeho koncepci zájem (a
rozhodně to nemusí být Jawa
– jak už bylo koneckonců
řečeno, název Jawa je tu jen
kvůli inspiraci originálním
modelem). Vše je ale teprve
ve fázi návrhu a případný
přerod Jawy 2 do stroje, který
bychom vídali na silnicích, je
zatím velmi vzdálenou myšlenkou. Koneckonců jak mi
sám Michal řekl: „Jsou tady
hlavy, a jsou i ty ruce. Všechno je to ale o času a kapitálu.“

NA OKRAJ
Staré prospekty
náklaďáků Tatra

DO BUDOUCÍHO MUZEA TATRY ZAMÍŘILA PRVNÍ AUTA
6. 4. 2021, 16:12
Pavel Karban, Právo

Nově vznikající muzeum věhlasné automobilky Tatra už přijímá první vozy, které do
expozice v budově bývalé slévárny firma
zapůjčí. K vidění bude i vítězná tatrovka
z dakarské rallye. Otevření se chystá na
přelom léta a podzimu.

Navážení prvních automobilových exponátů zažilo v úterý dopoledne nově budované muzeum automobilky Tatry Trucks v
Kopřivnici. To vzniká rekonstrukcí bývalé
slévárny. Náklady na vznik nového muzea
jsou vyčísleny na 172,7 milionu korun, většinu uhradí evropská dotace.

„Vystavované exponáty jsou ve vlastnictví společnosti Tatra Trucks a budou do
expozice zapůjčeny. Objekt je v majetku
Moravskoslezského kraje. Dnešním dnem
začíná návoz těchto exponátů, ukončit bychom ho měli během tří až čtyř týdnů,“ nastínil předseda představenstva a generální
ředitel Tatra Trucks Pavel Lazar. Dodal, že
celkem bude v novém muzeu 78 nákladních
a užitkových automobilů s logem Tatra.
„Celkem vystavovaných exponátů, kromě
vozidel, motorů, převodů a dalších dílů, by
mělo být 128,“ nastínil.
Prvním vozem, který zajel do muzejní
haly, byl model Tatra 128 valník z roku
1951. „V muzeu bude uložena sbírka užitkových a nákladních vozidel Tatra, nejstarší
bude replika prvního nákladního vozidla
Tatra z roku 1898, ale budou tady i zástupci
ještě v tuto dobu vyráběných výrobních řad,
Phoenix, Force a Tactic, pásová nebo kolová obrněná vozidla i vozidla, která jsou spjata s historií Tatry jako expediční vozidlo,
vítězná tatra z Dakaru nebo autobus model
Tatra 500 HB ˗ horský bus,“ prozradil generální ředitel automobilky.
V samostatném objektu pak bude vystavena jediná železniční kulturní památka ČR,
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Slovenská strela. Legendární vůz vyrobený
v roce 1936 je po renovaci a nyní absolvuje
kilometry na kolejích, aby získal technickou
způsobilost nutnou pro provozování na
železniční trati.
Podle ředitele Muzea Novojičínska
Zdeňka Orlity dorazí některé tatrovky tzv.
po vlastní ose, jiné budou muset být navezeny buď na tyči nebo na korbě jiného auta. „Počítáme, že denně navezeme průměrně čtyři automobily,“ uvedl a poukázal, že
součástí stálé výstavy bude i expozice historických motocyklů, které dostal kraj darem před časem od sběratele a akademického sochaře Miroslava Rybičky z Jistebníku.
Náměstek moravskoslezského hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL) poznamenal,
že po zaplnění výstavní plochy auty dojde
na instalace videomapingu, interaktivních
prvků, virtuálních prvků a aplikace pro mobilní telefony. Muzeum by mělo být veřejnosti otevřeno na konci léta nebo počátkem
podzimu.

NOVÉ POLICEJNÍ VOZY

NA OKRAJ
Nový Velorex

Varování před sezónou. Policie má nové
vozy. Zatím jsme se obávali toho, že policie
má neoznačení moderní vozy, ve kterých je
umístěna špičková měřící a sledovací technika, ale vše se mění. Policie přešla na systém, že své výsostné označení používá pro
starší vozy a tím klame. Všichni si totiž myslí, že je to recese nějakého vtipálka, ale jsou
to služební vozy s vestavěnými radary i s
další špičkovou technikou. Tak pozor, nenechte se zaskočit. Zatím se nám podařilo
zjistit informace o následujících vozech!!!!!

Ta vedlejší zpráva o policejních vozech je asi tak na
stejné úrovni jako byl na
netu článek o novém Velorexu. Ten byl aspoň slušně
otištěn 1. dubna, tedy na
„Apríla“ :-)

Zlí jazykové tvrdí, že bychom se mohli
dočkat i kamufláže policejních vozů v jejich
starších, i když už nepoužívaných barevných označeních, ale zatím to berte jako
nepodloženou informaci.

Škoda, že se asi nebude
vyrábět. Jinak tříkolky se
stále vyrábějí, a to s jedním
kolem vpředu (triky) nebo
jedním kolem vzadu (např.
Can-am), takže legislativně
to jde. Ale každý podobný
návrh je bohužel nabitý
špičkovou technikou, silným motorem, ledkovými
světly, drahými litými koly
apod., a pak je samozřejmě
cenově naprosto nedostupný a nevhodný pro výrobu.
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Vodní skútr Vespa
Podle svého hesla: „přemýšlejte o budoucnosti a nikdy nezapomeňte na minulost“ si designér Pierpaolo
Lazzarini představuje spojení mezi moderním vodním skútrem a speciálem
Vespa 50 z 60. let. Vodní
vozidlo určené pro rekreační účely je vyrobeno ze
skleněných vláken a umožňuje rychlost až 32 uzlů.
Elegantní linie legendární
motorky se v novém vodním skútru přesně opakují.
Zatímco pohon neběží, aby
se usnadnilo nastupování,
samovyvažovací systém
kardanového kloubu vozidlo udržuje ve vzpřímeném
stavu. Lazzarini navrhuje
hračku do vody ve dvou
konfiguracích - vybavenou
elektrickým motorem o
výkonu 39 k, což by vás
stálo 25 000 dolarů, a levnější, vybavenou dvoudobým motorem, za 19 000
dolarů. U elektrické verze
je předpokládaná doba provozu 3 hodiny.

JAWA 350 TWIN 1960 (USA)
Sice starší, ale zajímavá informace z
jedné akce v USA. Strojový překlad jsem
zkrátil a upravil:
2 000–3 000 USD
Aukce motocyklů v Las Vegas
8. ledna 2015, 11:00 PST
Las Vegas, Bally's Hotel & Casino
Č. rámu 354-204209
Č. motoru 361-032507

Dvoutaktní dvouválec Jawa, představené v padesátých letech minulého století - ve
variantách 250 a 350 ccm - byl jedním z
nejplodnějších a nejrespektovanějších motocyklů komunistického bloku, jeden z mála,
který mohl konkurovat alespoň složitějším
strojům ze Západu. Brzy. Obzvláště byl
populární v bývalém Sovětském svazu jako
spolehlivý tahoun, všechny provedení byla
exportována do více než 100 zemí po celém
světě. Je překvapivé, že v roce 1976 oslavila společnost Jawa výrobu svého 200 miliontého motocyklu (!!!!!) a tato společnost
vyrábí motocykly dodnes, i když v mnohem
menším měřítku.

Tento motocykl je do značné míry v úplně původním stavu, včetně krytu karburátoru ze žebrované slitiny, který často chybí.
Při skladování po mnoha letech se ukazuje
nějaký povrchový rez a přední brzda byla
vylepšena s použitím japonského bubnu s
dvouklíčovou brzdou (konec překladu).

52

Nikdy jsem si nevšiml, jestli tyto typy
měly tu páčku na přivírání vzduchu, ale
mohla to být třeba úprava pro export. Viděl
jsem Jawu 350 s úpravami pro francouzský
trh, a tam se taky vyskytovaly nestandardní
součásti výbavy. Dokonce jsem tuto problematiku kdysi konzultoval s panem Zemánkem, co by zkušeným a uznávaným jawařem, ale ten se k tomu nehlásil, že tyto
úpravy z Jawy nepocházejí. Tak nevím.
Stejně tak je odlišný i tvar krytu reflektoru, ale ten je známý a určitě originál, jak
vidíte na následujícím obrázku, i když se
jedná o jiný motocykl, ale stejného provedení.

Pokud máte možnost porovnat účinnost
jedno– a dvouklíčové brzdy u našich motocyklů Jawa nebo ČZ, tak určitě dáte za
pravdu americkému majiteli té jawičky, že
použil dvouklíčovou brzdu japonské výroby.
Použil zřejmě celé přední kolo, protože
ráfek vypadá silnější a tedy zřejmě hliníkový, i když rozměr 19“ zůstal zachován.
Takže dobrý, jenom myslím s tou výrobou 200 mil. kusů v roce 1976 to trochu
pisatel přepískl a udělal Jawě zdarma reklamu.
P.S. Dneska by snad takto nedbale a
ledabyle vyražené číslo rámu neprošlo ani
přes STK :-)

ČZ ČEZETA 501 1958 (USA)
Nejsem řádný nekritický amerikanofil,
ale když už jsem se rozepsal o té Americe v
souvislosti s firmou Jawa, tak nemohu vynechat naši oblíbenou značku ČZ a natož ještě Čezetu :-). Opět jsem trochu polidštil a
počeštil strojvý překlad.

Hover Scooter WIP

Autor: Wes Garcia 5. března 2014 Motocykly

Matt Musial a Bill Twitchel vlastní a provozují Austin Paintworks v Austinu v Texasu. Když mi poprvé poslali fotografie tohoto
českého skútru zvaného Čezeta, byl jsem
úplně ohromen. Asi o deset sekund později
bylo rozhodnuto - chci ho.

Mezi jezdci Čezety byl běžný žert, že
odkrytá přední nádrž s vestavěným světlometem vytvořila výbušnou hlavici s rozbušku torpéda, ačkoli v praxi se ukázalo, že u
Čezety není větší
pravděpodobnost
toho, že by hořela víc než jakýkoli
jiný
motorový
skútr, a to i při
vážné havárii.
Vlastní renovace prováděná
s láskou pro obnovení této Čezety trvala dva měsíce, celkem asi 350 hodin práce.
Bill prováděl rozsáhlé práce na karoserii
Čezety. Spousty zákoutí, které je třeba řešit.
Ale konstrukce byla pevná, nebo jak to řekl

NA OKRAJ

Matt: „Postaveno jako cihlový dům.“ Přívěs
jsem sehnal později, ale opravdu dobitý, a
vyžadoval rozsáhlé odstranění rzi. S přívěsem se souprava blíží délce deseti stop.
I když jedeme dva,
Čezeta
zvládne
snadno rychlost 45
mph. Matt říká, že
skútr vypadá tak
bizarně, že se ve
skutečnosti obává,
aby lidé nespouštěli oči z cesty,
když kolem nich
projíždí. Čezeta vypadá jako něco, na čem
by Judy Jetson vyrazila." Pokud by neměla
kola, vypadá to, že by mohla létat.
P.S. Přirovnání k cihlovému domu v
Americe - to je hodně dobrá reklama!!!
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Pamatujete si ještě
staré označení SPZ???
A

Praha

BE

Beroun

BI, BO

Brno - venkov

BK

Blansko

BM, BS, BZ Brno - město
BN

Benešov

BR

Bruntál

BV

Břeclav

CB, CE

České Budějovice

CH

Cheb

CK

Český Krumlov

CL

Česká Lípa

CR

Chrudim

CV

Chomutov

DC

Děčín

DO

Domažlice

FI, FM

Frýdek-Místek

GT

Zlín (Gottwaldov)

HB

Havlíčkův Brod

HK, HR

Hradec Králové

HO

Hodonín

JC

Jičín

JE

Jeseník

JH

Jindřichův Hradec

JI

Jihlava

JN

Jablonec nad Nis.

KA, KI

Karviná

KD, KL

Kladno

KH

Kutná Hora

KM

Kroměříž

KO

Kolín

KR, KV

Karlovy Vary

KT

Klatovy

LB, LI

Liberec

LN

Louny

LT

Litoměřice

MB

Mladá Boleslav

ME

Mělník

MO

Most

NA

Náchod

NB

Nymburk

NJ

Nový Jičín

OC, OL, OM Olomouc
OP

Opava

OS, OT, OV Ostrava
PA, PU

Pardubice

PB

Příbram

PC, PZ

Praha - západ

PE

Pelhřimov

PH, PY

Praha - východ
Písek
Plzeň - jih
Plzeň - město

Č TENÁŘI
Já taky čtu Občasník, tak jsem taky čtenář, a tak přispěji i do této rubriky. Možná
bych mohl dát svému dopisu název:

Jak jsem dražil na Aukru
O cenách na Aukru píšu často, a tak
přidám i jednu vlastní zkušenost. Nepouštím
se často do nějakých velkých dražeb a přihazování v poslední minutě. Přihodím tam
sumu, kterou jsem (včetně poštovného) za
ten díl ochoten dát a čekám, jestli to vyjde.
Tak přesně takhle jsem přihodil na malý
háček za 155 Kč, ještě naštěstí ten prodejce MOTOTECHNA-HK nevěděl, k čemu je,
takže napsal do inzerátu: ŠKODA TATRA
PRAGA ? ORIG VĚŠÁČEK 1KS, takže majitelé Čezet háček neobjevili a já jsem jako jediný
přihazující vyhrál. Jinak
by zase cena vyletěla
ještě výš. Každopádně
čezeťáci vědí, k čemu
háček je a že tento typ
moc k dostání není.
A tou dobou se mi
podařilo stejným způsobem vydražit silentbloky
(za 8 Kč), které potřebuji do přístrojové desky své ČZ 350/472 od
prodejce MiladaSQP.
Protože prodejce měl v
nabídce jako dopravu
Zásilkovnu a ty silentbloky jsou malé, požádal jsem ho o změnu
balení, aby mi to poslal jako dopis, a dostal
jsem tuto odpověď
Dobrý den, problém to není.
Chcete to jako doporučený dopis
nebo dopis obyčejný bez pojištění? Bez pojištění budu chtít cca
50 s pojištěním 65,-. Děkuji T.
A tak stejný princip jsem použil při jednání
s prodejcem MOTOTECHNA-HK, který nabízel pouze dopravu balíkem na poštu za 120
nebo do ruky za 150 Kč. Tak jsem ho požádal, když posílá jen poštou, ať mi dá háček
do obálky, že tím ušetřím za poštovné a on
bude mít jednodušší balení.
Ale to jsem tvrdě narazil:
Vaší povinností je po skončení
aukce
vyplnit
formulář
voleb
přepravy, kde si zvolíte požadovaný možný druh přepravy a dle
toho uhradíte. U aukce máte na
výběr pouze balík na poštu, nebo
do ruky. S pozdravem Brabec
Ještě jednou jsem zopakoval výhody mé
nabídky, ale dostalo se mi už jen výhrůžky:
Dobrý den, prodejce si požádal
o vrácení provize u nabídky "C42
ŠKODA TATRA PRAGA ? ORIG VĚŠÁČEK
1KS VÍCE FOTO V POPISU" Prodejce
MOTOTECHNA-HK
požádal/a
o
vrácení z důvodu, že jste zboží
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NÁM PÍŠÍ
neuhradil/a.
Příjemný a ochotný prodejce si okamžitě stěžoval na Aukru. Ale já jsem mezitím
zboží uhradil i s jeho předraženým balíkem,
ale v porovnání s prodejcem silentbloků,
který mi tak ochotně vyšel vstříc, jsem mu
dal negativní hodnocení. Jiné si ani za svoje chování nezasloužil.
Dostal jsem balík na poštu, místo toho,
abych dostal domů obálku, takže hliníkový
háček velikosti cca 3x2x3 cm a váze několika málo gramů doputoval v balíku, kam by
se těch háčků vešlo několik set a ani by se
nemačkaly :-(.

A co myslíte, jako neposlušný kupující
jsem si taky vysloužil příslušné hodnocení
od prodejce:
MOTOTECHNA-HK(2652) b usi ne ss_c e nte r
(Prodávající)
Absolutně nedoporučuji k obchodování. NERESPEKTUJE PODMÍNKY
AUKCE A VYNUCUJE SI JINOU PŘEPRAVU, která nebyla v aukci uvedena. Možnosti přepravy jste měl
u aukce jasně uvedenou a svým
příhozem jste s nimi souhlasil.
NEOBCHODOVAT BLACK LIST !!!!
Takže jsem se dostal na černou listinu
jak zločinec. Už jste někdy byli na černé
listině??? Ne??? Zkuste o něco slušně
požádat pana Brabce z Mototechny-HK !!!
Ahoj Marceli, dnešní výlet
(31.3.) s Arnoštem do zahradnictví,
už
s
LPS
(Letní
Pivní
Střechou) a větrem ve vla
sech.
Pavel

Další příspěvek do této rubriky je od
našeho kolegy a kamaráda Bohouše Rychteckého z Brna. Dokud mu to jeho zdravotní
stav dovolil, byl předsedou Skútrklubu Čezeta, a pokud mohu jako zakládající člen
hodnotit všechny 4 předsedy, které jsem za
těch skoro 24 let existence klubu zažil, byl
jednoznačně nejlepší předseda.
Jeho příspěvek se jmenuje:

(k obrázku vlevo dole)
Oprava
cestou
zpět
(Jirka
dost podcenil přípravu na tak
dlouhou cestu a tak jsme 501čku stále opravovali.

Bulharsko 1969
Ahoj Marceli,jak jsem slíbil
posílám další fotky z pravěku.
Jeli jsme 1x 502 já (skútr co má
nyní bratr Zdeněk), 1x 501 kamarád Jirka a 1x Jawa 250 s PAVem,
kamarád Milan s přítelkyní Sylvou. Cesta do Bulharska trvala 3
dny a do Primorska jsme najeli
1537 km.

Arad - Rumunsko, měníme peníze. Největší údiv způsobil dynamostarter na skútru.

Na cestě u Zagrebu.

U Záhřebu jsem se odpojil a
navštívil příbuzné v Garešnici.
Pak jsem jel zbytek cesty solo a
přespal jsem u Balatonu v malé
čekárně. Za hlavou mi občas v
noci
projel
po
jednokolejce
vlak.
P.S.
Koukám,že ty vzpomínky
jsou ji téměř 52 let staré.
Hezký víkend ti přeje Bohuš (i
Richard), tak mě znají moji kamarádi ze základky.
Ahoj Marceli, dnešní (28.4.)
vyjížďka, Vašek
s Jawou CZ za
Amíkem US…:-):-) Zdraví Pavel G.

Primorsko

Primorsko (ten co prohlíží
zámek jsem já ve 20 letech)
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Příbram
- západ
NA Praha
OKRAJ
Pelhřimov

...pokračování
SPZ
Praha - východ
PI

Písek

PJ

Plzeň - jih

PM, PN

Plzeň - město

PR

Přerov

PS

Plzeň - sever

PT

Prachatice

PV

Prostějov

RA

Rakovník

RK

Rychnov nad Kn.

RO

Rokycany

SM

Semily

SO

Sokolov

ST

Strakonice

SU

Šumperk

SY

Svitavy

TA

Tábor

TC

Tachov

TP

Teplice

TR

Třebíč

TU

Trutnov

UH

Uherské Hradiště

UL, US

Ústí nad Labem

UO

Ústí nad Orlicí

VS

Vsetín

VY

Vyškov

ZL, GT

Zlín (Gottwaldov)

ZN

Znojmo

ZR

Žďár nad Sázavou

Tyto SPZ-ky s identifikací
okresu byly zavedeny v roce
1960 v návaznosti na změny
ve státní správě. Původní
SPZ-ky byly v platnosti
souběžně ještě asi 5 let.
Toto označení podle okresů
bylo přidělováno až do roku
2001 .
Od 1. července 2001 přešla
registrace vozidel z ministerstva vnitra na ministerstvo dopravy a výdej značek
z policie na okresní úřady a
byly zavedeny značky podle
nového systému s identifikací kraje.
Možná někteří nevíte, že u
SPZ-ek s identifikací okresu bylo v některých okresech odlišné označení malých motocyklů od ostatních vozidel. Např. okres
Šumperk měl označení
„SU“ a malé motocykly
měly označení „ŠUK“ :-)
Zdroj: Wikipedie

NA OKRAJ
Společenské okénko

...a další příjemný dopis, doufejme, že od potencionálního účastníka našich klubových akcí:
Krásný dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc ohledně skútru. Už v rodině
jeden skútr máme a vloni jsem koupil druhý jako "projekt na zimu".
Bohužel se mi výrazně změnila práce, a tak jsem kvůli času na skútr
celou zimu ani nesáhnul.
Proto se obracím na Vás (jelikož mám vaší knihu a smekám před vaší
odborností), jestli neznáte někoho, kdo by byl ochotný skútr dokončit, případně jestli to náhodou neděláte vy sám.
Skútr je aktuálně v krabicích, některé díly jsou hotové (chrom
apod.), ale je na něm ještě spoustu práce. Klidně bych ho naložil a
přivezl ukázat. Fotku hotového skútru a druhého "v krabicích" posílám
v příloze. Díky moc.
Filip Latislav

A už všechno funguje, karoserie už je u lakýrníka a včera jsem viděl hotovou klikovku :-).
Kamarád z Brna Pavel Dedek mi poslal tyto tři
fotografie se setkání Skútrklubu u Brněnského
výstaviště 1. května.
Výstaviště je tradiční místo srazů, kde před
mnoha lety byl i skútrklub založen. Tenkrát nás
tam bylo o trochu méně.

Kolega Mirek Rumler poslal obrázek svého „vynálezu“ - držáku na bezpečné převážení motoru pionýra autem, který je vyroben
ze zbytkového materiálu. Stejný způsob doporučuje i pro jiné motory.
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Čtenář Libor Volek sice nenapsal žádný „dopis čtenáře“, ale dal mi podklady k
tomu, abych si ten dopis vymyslel a napsal
sám. Tak co bych pro kamaráda neudělal.
Libor po jednom návratu ze srazu prováděl tzv. „každodenní ošetřování vozidla“. Je
to přece jen bývalý vojenský řidič, a tak to
má v krvi (od něj také znáte to oblíbené
rčení: „Je to zanedbaná údržba!!!“). A tak při
prohlídce zadního kola zjistil, že plášť se po
mnoha letech rozpomněl, jak byl zřejmě ve
výrobě vulkanizací slepen dohromady a
začal se postupně rozlepovat ….prostě toho
měl už dost.

Když vyndal kolo se skútru, všiml se, že
kromě té shora uvedené závady je v plášti
zapíchnutý nějaký malý hřebík, o kterém
nevěděl a který nepropíchl duši, protože
vzduch z kola neucházel.

A když už jsme u těch závad, takže i já
přispěchávám se svou „troškou do mlýna“,
ale od zadního kola se posunu trochu výš a
podíváme se na „výhody“ LED žárovek.
Tak trochu mi to připadá jako s elektroauty.
Jen se stále omílají výhody….laciný provoz, nulové emise, tichá jízda atd. atd., ale
už nikdo neřeší, co se starými bateriemi,
zrovna dneska jsem viděl, jak hasiči mají
nový velký náklaďák s kovovou korbou a
vysokými bočnicemi na utopení hořícího
elektrovozu :-(.
A tak je to i s LED žárovkami …. minimální spotřeba, vysoká svítivost, životnost
50 000 hodin apod. Tak jsem si zakoupil
dvě sufitky do zadního světla své Čezety
pro koncové a brzdové světlo. Obě LED
žárovky měly na zadní straně hliníkový
chladič, takže vypadaly oproti jiným bytelně
a životaschopně.
Když jsem však zjistil, že mi koncové
světlo nesvítí a sundal jsem kryt…..už jsem
viděl, že je zle, protože plastový kryt už
nesl známky nějakého přehřátí a byl vyboulený. A pod krytem??? Katastrofa. Žárovka
koncového světla vlastně existovala jen z
poloviny, druhá poloviny byla odhořelá a
ten zázračný chladič ležel pod žárovkou.
Žárovka brzdového světla byla sice funkční, ale taky od ohně očouzená a poškozená. Tak co vy na to??? Nekup to!!!

Tak ho samozřejmě zajímalo, jak tento
defekt—nedefekt vypadá zevnitř pláště. To,
co pak uviděl po smontování pláště, ho určitě překvapilo, a tak se rozhodl plášť rovnou
nezahodit, ale rozdělit se s kolegy o tuto
raritu. Já jsem to pak ještě vylepšil o to, že
jsem drát vytáhl a položil na plášť, abyste
viděli, s čím vším zapíchnutým v plášti se
dá jezdit, aniž byste si toho všimli.
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ČSSČ

Začíná nám léto, snad i z pohledu počasí to bude léto, když to jaro moc jarní nebylo. Zatím, i s určitými omezeními, nějak vše
funguje, takže se snad můžeme těšit, že i
trochu pozměněný kalendář akcí už bude
platit a nebudeme muset akce rušit.
Zatím je ještě trochu nejistý sraz na
konci září v jižních Čechách, protože zatím
nevím, jak to vypadá s muzeem ČZ, jehož
návštěva by měla být hlavním bodem naší
vyjížďky. Ale o tom budete zase včas informováni.
Pro příští rok máme příslib už dvou kolegů na uspořádání srazů, a tak je připomínám, aby se na to nezapomnělo :-):
Zdeněk Paulus – sraz Severní Morava
Jirka Hájek – sraz Střední Čechy

Pánové, jsme moc rádi, že se toho aktivně chopíte. Musíme dohodnout termíny,
abyste včas zajistili ubytování. Jirka mi
říkal, že by si představoval termín jako byla
letos „Peruc II“, tedy na přelomu květenčerven, ten sraz na severní Moravě bych
kvůli stálosti počasí a dojezdové vzdálenosti viděl spíš někdy na červen, červenec,
srpen.
Tak se snad ještě letos několikrát v létě
setkáme na srazech a budeme doufat, že
zase nezaútočí koronáč a nezpůsobí zpřísnění podmínek pro ubytování, stravování
apod.
Samozřejmě, že pokud pořídíte na našich akcích nějaké hezké fotografie, neváhejte mi je poslat.

NA OKRAJ
Správná odpověď
na test ze str. 48

…...žádná odpověď
není správná,
je to nějaká blbost


Z ÁVĚR
S tím závěrem a loučením jsem už vlastně začal v předcházející kapitole, takže snad jen malá upoutávka na přílohu, kde najdete myslím docela zajímavý přehled motocyklů
s Wankelovým motorem. My dříve narození si boom i následný pád Wankelu pamatujeme, pro mladší čtenáře je to
vlastně už jen historie a připomenutí takové skoro „slepé“
uličky v konstrukci motorů.
Nicméně se jedná o zajímavou konstrukci a možná ani
nevíte, že se Wankel zkoušel i do Škody 1000 MB …… jen
náhodou někdo tento prototyp motoru zachránil ze šrotu. V
rámci „veteránismu“ se setkáváme s tím, že mnohé prototypy skončily ve šrotu. Co bychom teď za to dali, kdybychom
takové vozidlo měli doma, ale v době vzniku bylo pro výrobce bezcenné :-(.
Během přípravy Občasníku se částečně i změnily poměry ve firmě pana Smithe vyrábějící elektroskútry Čezeta, a
tak článek snad s aktuálními informace najdete také v příloze.
A na úplný závěr už jen přání krásného léta, mnoha
kilometrů ujetých s koly na vozovce, bez deště, s laciným
benzinem …..prostě v naprosté pohodě. Zajímavé fotky ze
svých cest a třeba i z
garáží zasílejte
bez
ohledu na denní či noční dobu, na srazy pořádané naším klubem se
nezapomínejte
včas
hlásit. Další číslo Občasníku by mělo vyjít
po posledním srazu v
září. Ještě připomínám
novou akci, a to setkání veteránů v Chomutově 18.9., která je
jakousi náhradou za
zrušenou akci v dubnu.

Takhle vypadá
LÉTO

….. a nejezděte po bílé čáře, nemusí to být bezpečné
Nevím, jak jste na tom vy při posezení u ohně, ale pro mě tato situace nastává prakticky pokaždé.

59

P ŘÍLOHY
KRÁTKÁ HISTORIE MOTOCYKLŮ WANKEL
Dr. Felix Wankel (narozen 1902 v Lahru v Německu)
měl vizi svého pozoruhodného rotačního motoru ve věku
17 let, začal pracovat na prototypech o 5 let později a svůj
první patent na tento pozoruhodný motor získal v roce
1929. Jeho práce na tomto motoru v následujících dvou
desetiletích zpomalil vývoj aplikací pro rotační ventily pístových motorů. V roce 1957, ve spolupráci s NSU, měl plně
funkční prototyp rotačního motoru a okamžitě začal licencovat motor, který měl oproti běžnému pístovému motoru
mnoho teoretických výhod. Prvním, kdo se chopil této nové
konstrukce, byl stavitel leteckých motorů Curtiss-Wright,
který získal licenci na motor 21. října 1958. Curtiss-Wright
měl sice těsné motocyklové
spojení
prostřednictvím zakladatele
Glenna
Curtisse, ale jejich
Wankel motory byly
většinou používány
v letadlech.
Dr. Felix Wankel s
prvním prototypem
svého
rotačního
motoru v roce 1957,
který měl na rozdíl
od všech pozdějších
Wankelů
rotující
vnitřní komoru.
[Archiv muzea Hockenheim]

První motocykl s motorem Wankel na světě, 1960 IFA / MZ
„KKM 175W“ [archiv muzea Hockenheim] obr. vlevo dole
Motor Wankel byl úhledně spojen se stávající převodovkou IFA (s pohonem kola hřídelem - podobně jako převodovka BMW R25) a vyvinul výkon 24 hp, tedy dvakrát
více než srovnatelný dvoutaktní motor MZ 175ccm. Zdá
se, že prototyp byl důkladně testován a v současné době
má na tachometru více než 38 000 km. Po celá léta motocykl ležel v zapomnění, než ji výstava historie MZ z roku
1994 v Neckarsulmu vrátila na světlo.

Podrobnosti o vodou chlazeném motoru MZ; dvojité zapalovací svíčky, jednoduchý (malý) karburátor, chladič,
úhledně spojená převodovka. [Archiv muzea Hockenheim]
Druhý prototyp byl vyroben v roce 1965 a používal nový
vzduchem chlazený jednorotorový motor o objemu 175
ccm, také s výkonem 25 koní, což je podstatně více než
běžně instalovaný motor ES250 „Trophy“ v tomto podvozku. Tento motor vypadá velmi dobře na základě motoru
Fitchel a Sachs, který byl dobře vyvinut do roku 1965 a
celosvětově se prodává na základě licence. Navzdory
úspěchu obou motorů MZ znamenaly nevyhnutelné problémy se selháním těsnění špičky rotoru a vysokými teplotami
motoru / výfuku spoustu vývojových peněz, aby bylo možné vyměnit jejich spolehlivé dvoutakty ... peníze, které MZ
neměla. Jejich neuvěřitelně úspěšný závodní program
(všechno dvoudobé motory, navržené geniálním inženýrem Walterem Kaadenem) byl prakticky vytvořen ze sériových dílů, s malou pomocí socialistických funkcionářů ovládajících průmysl v NDR.

Motorrad Zschopau (MZ) / IFA
První motocyklová aplikace Wankelova motoru se objevila v továrně IFA / MZ v roce 1960. MZ v roce 1960 získala licenci od NSU, aby vyvinula Wankelovy motory jako
možnou náhradu za jejich dvoudobé motory v obou motocyklech a v „Trabantu“ 3-válcový dvoutaktní motor. Do 3
měsíců byl do šasi IFA (dále jen „BK 351“ z roku 1959)
nainstalován jednorotorový vodou chlazený motor
(využívající spíše princip termosyfonu než vodní čerpadlo)
o objemu 175 ccm, kde byl původně zastavěn dvouválcový
boxer 350 ccm. Vývojový tým zahrnoval inženýra Antona
Lupeiho, designéra Ericha Machuse, výzkumného inženýra
Rolanda Schustera a strojníky Hanse Hofera a Waltera
Ehnerta, kteří si zaslouží uznání jako první, kdo postavili
motocykl s motorem Wankel.
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Druhý prototyp MZ využívající vzduchem chlazený Wankelův motor o objemu 175 ccm; KKM 175 L. [archiv muzea
Hockenheim] obr. a předcházející straně dole
Myšlenka jednoduchého, robustního a kompaktního
rotačního motoru byla v počátcích vývoje Wankel velmi
lákavá, ale sen se ukázal jako nereálný, protože se ukázalo, že výrobní stroje by vyžadovaly pro použití v sérii strašlivou složitost. Východoněmečtí inženýři vytvořili několik
prototypů motorů pro
automobily Trabant a
Wartburg, ale žádný z
nich nebyl vyvinut do
stádia sériové výroby a
platnost licence NSU
mohla vypršet v roce
1969.

Suzuki
Jeden rok poté, co společnost Yamaha představila, ale
nikdy nevyráběla, svůj rotační motor, představila Suzuki na
autosalonu v Tokiu 1973 typ RE5. Společnost Suzuki získala licenci na motor Wankel dne 24. listopadu 1970 a strávila 3 roky vývojem vlastního vodou chlazeného motoru s
jedním rotorem o objemu 497 ccm, který měl výkon 62 hp
při 6500 ot./min. Stylingem stroje byl údajně pověřen Giorgietto Guigiaro, slavný automobilový stylista a zastánce
„klínového“ trendu v designu automobilů, který pronikl do
světa motocyklů prostřednictvím několika projektů, např.
notoricky známého modelu Ducati 860GT z roku 1975. Vliv
Guigiara se prosadil pouze na válcové koncové svítilně a
speciálním přístrojovém štítu pro RE5; válcové pouzdro s
novým posuvným krytem, které mělo odrážet futuristický
rotační motor ... zbytek stroje vypadal téměř stejně jako
Suzuki GT750 „Water Buffalo“.

KKM 175L používal
extrémně
kompaktní
Wankelův motor.
[Archiv muzea Hockenheim]

Yamaha
Yamaha získala licenci na konstrukci Wankel v roce
1972 a rychle vyrobila prototyp, který byl na ltokijském autosalonu téhož roku představen jako model „RZ201“. S
vodou chlazeným dvorotorovým motorem o objemu 660
ccm dával úctyhodných 66 hp při 6000 ot / min, hmotnost
220 kg. Zatímco prototyp vypadá čistě a uhlazeně, nedostatek tepelného stínění na výfuku odhaluje, že Yamaha
nebyla zdaleka připravená na výrobu, vzhledem k žhavým
výfukovým plynům Wankelu byly následně třeba velké,
dvoustěnné a stíněné výfukové systémy při sériové výrobě.

Skromný výkon motoru a hmotnost 550 lb znamenaly,
že dynamika nebyla dostačující, max. rychlost byla jen 110
km/h; obdobně jako u dvoutaktní řady T500, která měla být
nahrazena, a RE5 byl mnohem složitější, těžší a dražší. Zahájení výroby RE5 se bohužel shodovalo s ropnou
krizí v roce 1973 a zákazníci si náhle začali dávat pozor na
reputaci Wankelu kvůli vysoké spotřebě paliva. To v kombinaci s typickým skepticismem motorkářů ohledně něčeho
příliš nového znamenalo, že prodeje modelu RE5 byly
mnohem nižší, než by bylo třeba pro návratnost investic. Vzhledem k tomu, že v projektu byly v sázce miliony,
bylo Suzuki rozhodnuto pokračovat ve výrobě. Obviňovat
Giugiara je zbytečné, v roce 1975 byl už design konvenčnější, ale prodeje se nezlepšily, a v roce 1976 Suzuki oželila ztráty a ukončila výrobu. Bylo vyrobeno asi 6300 kusů.

Yamaha RZ201 z roku 1972. [Yamaha]
Během tohoto období Yamaha hledala alternativy ke
svým maloobjemovým dvoutaktům a vyvinula velké rotační,
dvoutaktní a čtyřtaktní
motory.
S „představením George
Brougha“ (tj. předváděním prototypů divákům)
byl v roce 1972 představen další nikdy nevyráběný prototyp Yamahy,
čtyřválcový dvoutaktní
motor - TL750.
Rotační motor Yamaha
je vystaven ve výrobě. [Yamaha]
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Více „konvenční“ 1975 RE5 z jejich katalogu z roku
1975. [Suzuki]

Hercules / DKW
Fitchel & Sachs byl druhým držitelem licence na Wankelův motor, 29. prosince 1960, a první s motocyklovým
spojením se „Sachs“, největším evropským výrobcem
dvoutaktních motorů. Sachs zkonstruoval svůj rotační motor jako malý, lehký motor pro různorodé pohony, jako jsou
sekačky na trávu, motorové pily a osobní plavidla.

1974 Hercules W-2000, s jednokomorovým motorem Sachs. [Paul d'Orléans]
První masová výroba Wankelova motoru v motocyklu
byl „Hercules“ W-2000 z roku 1974, se vzduchem chlazeným motorem o objemu 294 ccm / 20 k (později 32 k), s
jedním rotorem, který byl již dříve používán ve sněžných
skútrech. Prototypový stroj měl převodovku a pohon kola
hřídelem z BMW R26, ale sériové motocykly W-2000 měly
pětistupňovou převodovku a sekundární řetěz.
Motor Sachs Hercules W2000. [Paul d'Orleans]
Motocykl dosahoval 130
km/h (později 150 km/h) a
byl prvním sériovým motocyklem využívajícím Wankelův motor. V prvních
modelech byla použita
dvoutaktní směs (benzin +
olej) k mazání motoru, později bylo použito modernější
oddělenné mazání; motor ale kouřil v obou případech! Asi
1800 kusů bylo prodáno pod oběma značkami Hercules a
DKW mezi lety 1974-76. V roce 1977 prodala firma veškeré své výrobní nástroje společnosti Norton.

Prototyp rotačního závodního motocyklu Hercules 6 Days
Trials byl rychlý, ale v ISDT v roce 1976 trpěl přehříváním. Všimněte si, že motor je otočen o 90° oproti W-2000,
má vertikálním klikový hřídel, pravděpodobně pro vyšší
uložení motoru. [Fórum South Bay Riders]
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Hercules také postavil několik terénních motokrosových
motorů Wankel pro ISDT a pro jejich amerického dovozce
Penton Motors. Několik z nich se objevilo v USA a ty dnes
trápí experty na historii MX, protože jsou velmi vzácné. Klikový hřídel byl namontován téměř svisle, pravděpodobně proto, aby poskytoval kratší rozvor a lepší chlazení,
a přestože by motor mohl vypadat jako dvoutaktní, podrobný pohled odhaluje pravdu o Hercules MX Wankel.

Vzácný motocykl Hercules Wankel MX s omezenou produkcí prodávaný americkým distributorem Penton Motors
kolem roku 1975. Všimněte si velmi odlišných chladicích
žeber od stroje ISDT, i když je podvozek téměř totožný.
[Gary Roach]

BSA / Norton
BSA cítil, stejně jako většina automobilového průmyslu,
že Wankel byl motorem budoucnosti, a v roce 1969 najal
Davida Garside, nadaného mladého inženýra, aby zahájil
průzkum Wankelových motorů pro motocykl. Průzkum trhu
ukázal, že motocyklová veřejnost přijme Wankelův motor
na rychlých sportovních strojích a Garsideův malý tým začal experimentovat s jednokomorovým motorem Fitchel &
Sachs a s významnými změnami sacího systému získal o
ohromujících 85% více výkonu, takže s 32 hp vypadal experimentální motor najednou velmi lákavě.

Originální testovací stroje BSA s částmi motocyklu
A65; všimněte si kompaktního motoru a zdvojnásobených
tlumičů „doutníků“ - rotační motory jsou hlasité! [Archiv muzea Hockenheim]
Ekonomická katastrofa v BSA znamenala, že vývoj byl
okamžitě zastaven. Rok 1973 byl koncem BSA, protože
britská vláda vytvořila NVT - Norton-Villiers-Triumph ...
BSA bylo z názvu vypuštěno, přestože ho od roku 1951
vlastnil Triumph! Pod promyšleným vedením Dennise Poora stále rotační projekt pokračoval a byl to Norton, kdo 25.
července 1972 licencoval konstrukci Wankelu.

David Garside ve své kuchyni vysvětlil funkci svého
vzduchem
chlazeného
Wankelova motoru, který
stále vyvíjí pro použití v
letadle. Ve vojenských dronech se používá mnoho
rotačních motorů na bázi
Nortonu! [Paul d'Orléans]
David Garside a jeho tým
zahájili fyzický výzkum
namontováním ventilátorového motoru Sachs s jedním rotorem do podvozku
BSA „Starfire“; toto byl
první typ z dlouhé řady
prototypů, která vedla ke
slavným rotačním motorům Nortonu.
Motor 294 ccm poskytoval výkon 32 hp při 5500 ot./min,
ale vykazoval významné tepelné problémy - s dvojnásobným spalováním na otáčku ve srovnání s pístovým motorem a fyzicky mnohem menší motorovou jednotkou je u
Wankelu teplo významným problémem. Sachs to řešil směrováním přiváděného vzduchu samotným rotorem, ale tím
se zahřál i přiváděný mix, což snižovalo výkon. Garside
přepracoval sací trasu tak, aby vzduch stále chladil rotor,
ale poté přešel do přetlakové komory, kde se znovu ochladil. Vzduch procházející motorem vstupoval do přetlakové
komory při 100°C, byl ochlazen na 50°C vlastní komorou a
atomizovaným benzínem.

„specifikace“ původního dvouválcového pístového motoru
DOHC Bandit, musel být tento prototyp při jízdě velice živý!

Norton Wankel, podvozek Norton Commando ... kompaktní
rotační motor vypadá maličký ve srovnání s původním vertikálním dvojitým motorem o objemu 750 ccm. Všimněte si
přetlakové komory nad motorem. [Archiv muzea Hockenheim]
Bylo jasné, že je zapotřebí nový podvozek a později v roce
1973 se Wankel objevil v novém rámu s velkou páteřní
trubkou, která obsahovala olej; u strojů Norton nebo Triumph, jak byl motor vyvíjen, v letech 1973/4 lze vidět různé
varianty: byly označeny kódem „P39“.

Ventilátorem chlazený motor Sachs v podvozku BSA Starfire. [Archiv muzea Hockenheim]
V této práci Garsideovi pomohl Bert Hopwood, bývalý
konstruktér BSA a Triumph (Edward Turner, autor vynikajícího díla „Co se stalo s britským motocyklovým průmyslem“), a dvojice přidala druhý rotor k motoru Sachs (s objemem 588 ccm), s mnohonásobkem původních lopatek a
navíc s přepracovaným sáním. Motor byl v průběhu let instalován do několika šasi, od Triumphu „Bandit“ po Norton
Commando, ale nakonec byl vyvinut zcela nový podvozek,
protože motor během vývoje vykazoval značné ambice.
Vzduchem chlazený motor Norton se dvěma rotory, instalovaný v podvozku Triumph 'Bandit'. [Archiv muzea Hockenheim] obr. vpravo nahoře
První dvoumotorový motor byl instalován do podvozku
Triumph 'Bandit' v roce 1973, který nebyl veřejnosti nikdy
představen. S téměř 70 koňmi, což je zhruba dvojnásobek

Páteřový rám z roku 1973 s nádrží Triumph Trident; tento
stroj byl zrenovován a najdete ho v muzeu Hockenheim
Motorsport. [Archiv muzea Hockenheim]
Po sloučení společností Norton a BSA / Triumph v roce
1973 byl pro rotační motocykl Norton vytvořen další podvozek s rámovými trubkami - stále obsahujícími olej - a integrovaným airboxem; 1978 'P42'.
S pětistupňovou převodovkou Triumph T140 byl tento
zcela nový Norton určen pro výrobu a bylo vyrobeno dost
dílů pro první dávku 25 strojů, ale projekt byl náhle zastaven, a to i po vytištění brožur pro novináře (notoricky známý Cook Nielsen z Cycle World byl již vyzván k testování).
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Jelikož Norton nadále vyvíjel své rotační motory, bylo
vodní chlazení přirozeným dalším krokem k řešení problémů s teplotou motoru a v roce 1988 byl představen Interpol
II s chladičem, „P52“. Civilní verze, opět odvozená od Interpolu, byl typ p53, vyráběný od roku 1989, s výkonem 85
koní. Norton doufal, že zopakuje úspěch Classicu, ale stroj
byl kritizován za to, že používal kola a odpružení Yamaha,
a nikoli vlastní sportovní díly, které by se od značky Norton
daly očekávat. Bylo postaveno asi 300 kusů.

Prototyp Norton 'P42' z roku 1978. [Norton]
Trvalo až do roku 1984, než Norton zvýšil produkci, ale
model „P42“ nebyl nikdy prodán veřejnosti; stal se z něj
„Interpol II“, policejní motocykl; Norton měl dlouhou tradici
výroby strojů pro policii, přičemž původní komando bylo
postaveno v letech 1970-77. Interpol II používal Nortonův
dobře vyvinutý vzduchem chlazený dvourotorový motor o
objemu 588 ccm, který poskytoval výkon 85 koní a vyráběl
se v letech 1984-89, přičemž bylo vyrobeno asi 350 kusů.
Vodou chlazené Commando s taškami Krauser. [Norton]
Tato zklamání byla napravena až v roce 1990, kdy Norton konečně využil své tradice a představil půvabnou
„F1“ („P55“), založenou na jeho závodnících RC588, poté
co dosáhl úžasného úspěchu na závodní dráze; v roce
1989 vyhráli britský šampionát F1. Bylo nabízeno pouze
jedno barevné provedení, v barvách sponzora závodu
„John Player“ černá a zlatá barva. Výkon vodou chlazeného motoru byl 95 hp při 9500 ot./min. F1 měla problémy s
hromaděním tepla, protože karoserie téměř utěsnila motorovou jednotku do plastu a při dynymické jízdě ztratila něco
z výkonu. Bylo vyrobeno asi 145 kusů F1. Motocykl měl
hliníkový dvojitý rám Spondon, vidlice White Power obrácené dolů, pětistupňovou převodovkou Yamaha a nerezový
výfuk, F1 se prodávala za drahých 12 000 liber.

Policejní motocykl Norton Interpol II. [Klub Norton]
První civilní rotační Norton byl „Classic“, postavený jako
limitovaná edice kolem 100 strojů v roce 1987, která se
rychle vyprodala. Byl to v podstatě Interpol II v civilním
oděvu s tradičním Nortonským stříbrno-černým nátěrem. S
odstraněnou veškerou kapotáží poskytoval motocykl s výkonem 85 koní sportovní a plynulý výkon, a to velmi spolehlivě, protože byl odladěn pomocí zpětné vazby od policejních agentur. Hmotnost motoru byla nízká, což usnadňovalo manipulaci se strojem.

Diskrétní reklamní kampaň Norton F1 ... [Norton]
V roce 1991 Norton napravil problémy s teplem zavedením F1 Sport („P55B“), což byla ve skutečnosti F1 Replica,
používající stejnou karoserii jako závodníci, s větší možností proudění chladícího vzduchu kolem otevřené kapotáže, což kupodivu vedlo ke zlevnění sportovního stroje. Někteří považují F1 Sport za nejlepší ze všech rotačních Nortonů. Bylo vyrobeno 66 kusů, než Nortonovy věčné finanční potíže ukončily výrobu Wankelů… zatím.

Klasik z roku 1987, vzduchem chlazený, odstrojený Interpol
II. [Norton]
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Poslední Norton F1 Sport z roku 1992, ve vzácné modré
barvě. [Klub vlastníků Norton]

Dvourotorový motor Comotor, vodou chlazený, dimenzovaný na 107 hp. [Van Veen]

Van Veen

Honda

V roce 1976 viděl nizozemský dovozce Kriedler Henk
vanVeen potenciál v nových rotačních motorech Comotor,
které byly kompaktní a měly dobrý výkon. Comotor byl společný podnik společností NSU a Citroen, který investoval
obrovské částky do vývoje nového motoru Wankel pro Citroen GS Birotor. Prototyp tohoto motoru byl rozsáhle testován v letech 1969 až 71 v modelu Citroen M35, který nebyl
nikdy oficiálně prodán, ale 267 bylo dáno věrným zákazníkům k testování. Motor M35 používal jediný rotor o výkonu
47 hp, zatímco pozdější motor GS měl dva rotory o výkonu
107 hp z 1 000 ccm. Van Veen viděl tento výkonný a kompaktní motor jako základ nového superbiku a vytvořil VanVeen OCR 1000.

Vzduchem chlazený jednorotorový Wankel motor o objemu 125 ccm je umístěn v podvozku CB125. Je zřejmé, že
zkušební motocykl Honda nechyběl na Next Big Thing.
Tento prototyp byl zřejmě postaven v letech 1971-73,
vzhledem k lakování a specifikaci základního motocyklu
CB125. Honda nikdy nekoupila licenci na výrobu Wankelů
a také nikdy „nekoupila“ žádné motory Wankel, takže tento
malý motor je opravdu vzácný…

Prototyp Hondy Wankel, A16 CRX [Francois-Marie Dumas]

Kawasaki

Henk van Veen se svým OCR 1000. [Van Veen]
OCR byl těžký stroj s hmotností přesahující 320 kg, ale
měl dostatečný výkon, maximální rychlost přes 215 km/h a
dokázal zrychlit za 16 s na 200 km/h. Vodou chlazený motor byl umístěn v šasi Moto Guzzi, používal převodovku
navrženou společností Porsche a prodával se za 15 000
dolarů, za stejnou cenu jako Lotus Elite! 38 strojů VanVeen
OCR bylo vyrobeno před tím, než Comotor vstoupil do likvidace, protože GS Birotor byl naprostý propadák, benzinový
ochlasta, který se objevil přesně během ropné krize v roce
1973, a co je horší, byl dražší než ctihodný Citroen DS a
navíc pomalejší. Citroen se dokonce pokusil zapomenout a
zničit všechny důkazy, ale několik z nich přežilo. VanVeen
OCR byl naproti tomu vždy vyhledávaným a nákladným
sběratelským motocyklem.
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Prototyp Kawasaki X99. [Kawasaki]
Prototyp modelu „X99“ měl dvourotorový, vodou chlazený motor, který údajně vyvinul výkon 85 k. Společnost Kawasaki Heavy Industries, Ltd, zakoupila licenci na stavbu
Wankelů 4. října 1971; podvozek modelu X99 vychází z
modelu Z650 od společnosti Kawasaki, který byl představen v roce 1976, což určuje i dobu vzniku tohoto prototypu.

VNII-Motoprom
Sověti přicházejí! Město Serpuchov, 100 km od Moskvy,
bylo jedním z mnoha „tajných“ měst v Sovětském svazu,
kde probíhal výzkum nových technologií (plus výroba AK47), daleko od zvědavých očí. VNII-Motoprom byl institut
pro výzkum automobilů a motocyklů, který vytvořil několik
zajímavých strojů, zejména sovětských závoďáků, jako je
Vostok-4, a několik motocyklů s Wankelovým motorem,
zcela bez licence. Příběh sovětského motocyklového průmyslu je na západě (i na východě!) málo známý a zaslouží
si tedy pozornost …

Motoprom RD501B s ventilátorem chlazeným rotačním
motorem odvozeným od Sachse umístěným v klonovaném
podvozku BMW R71 dával 38 hp @ 6400 ot./min. [https://b
-cozz.com/dnepr-story/]
V roce 1974 model RD501B používal podvozek na bázi
BMW R71 (od Dněpr MT-9) s ventilátorem chlazeným motorem, zřetelně kopií motoru Sachs. Z objemu 495 ccm měl
výkon 38 hp při 6400 ot./min a používal hnací hřídel zadního kola. Tvrdí se, že byly postaveny dva kusy.

totypům BSA/Triumph/Norton vyráběným od roku 1973 ...
není pochyb o malé průmyslové špionáži za studené války,
ale myslím si, že Sověti si s motorem Wankel ukousli větší
sousto, než dokázali sežvýkat, protože žádný rotační motor
nebyl vyráběn sériově, v autech ani motocyklech.

RD-660 se vzduchem chlazeným dvoumotorovým motorem. [Dnepr.com]
Prototypy RD-515, RD-517 a Rotor V-500 z roku 1987
používaly vodou chlazený dvourotorový motor, který poháněl převodovku Dněpr a pohon zadního kola hřídelem. Výkon byl udáván téměř 50 hp, s velkým točivým momentem ve středním rozsahu. Prototypy měly moderní litá
kola (stále s bubnovými brzdami), ta se však ukázala jako
nevhodná pro ruské silnice a zjevně měla sklon k praskání. Toto byl poslední pokus v projektu Motoprom Wankel.

RD-515 s vodou chlazenou verzí motoru Sachs [https://bcozz.com/dnepr-story/]

IZH (IŽ)
Málo známá značka mimo východní blok, Izh je nejstarší sovětský a ruský výrobce motocyklů, založený v roce
1929 v Izhevsku (na břehu řeky Izh) jako součást Stalinovy
vynucené industrializace agrární ekonomiky, která byla
zahájena v roce 1927 odmítnutím Leninovy „nové ekonomické politiky“, která umožňovala producentům obilí nebo
zboží prodat svůj přebytek se ziskem - způsob hospodaření velmi podobný prvním krokům Číny ke kapitalismu v 90.
letech.
Stalinovo úspěšné úsilí o vytvoření průmyslové síly, kde
Ventilátorem chlazený motor RD-501B [Dnepr.com]
předtím žádná neexistovala, ve skutečnosti snížilo životní
Prototyp RD-660 byl vyroben v roce 1985 a vybaven vzduúroveň, způsobilo rozsáhlý hladomor a znamenalo uvězněchem chlazeným dvourotorovým motorem o objemu 660
ní nebo smrt pro miliony… ačkoli to vytvořilo automobilový
ccm a sekundárním řetězem. Motor je velmi podobný pro- 66 a motocyklový průmysl.

Ne, že by si to 95% sovětských občanů mohlo v těch počátcích dovolit, ačkoli Izh před rokem 1990 prodal kolem 11
milionů motocyklů.

s továrními GP dvoudobé éry. Jejich labutí písní bylo britské mistrovství SuperCup v roce 1994, poté byly motory
Wankel v závodech zakázány .

1990 „Super Rotor“ Izh na ruské motocyklové výstavě.
[Internet]
Jedním z posledních „hurá“ za sovětské éry Izh byl tento prototyp, překvapivě současně neohrabaný design spojený s Wankelovým motorem. „Rotor Super“ byl vyvíjen na
konci sovětské éry a ukázal se těsně po pádu berlínské zdi
v roce 1989, kdy ruská ekonomika byla v relativním chaosu. Najednou bez státních podnikatelských dotací a zaručených příjmů potenciálních zákazníků se všechny podniky
z doby sovětské éry náhle potýkaly s potřebou vydělávat a
ukvapené projekty, jako jsou Wankel-superbiky, nepřicházely v úvahu. Izh stále podniká a vyrábí levné maloobjemové motocykly.

Racing CR700P, postavený na platformě Norton a neustále
vyvíjený Brianem Crightonem. [Crighton Racing]
Crighton stále věřil v možnost lehkých, jednoduchých a
ultra výkonných motorů Wankel pro vysoce výkonné motocykly. V roce 2006 ohlásil „nový“ Norton NRV588, nejnovější verzi Crightonova závodního Wankelu, s výkonem 200
hp a 300 liber, ale od projektu bylo upuštěno, protože Norton zahájil výrobu svých dvourotorových motorů podle prototypů Kenny Dreera. V roce 2017 společnost Crighton
oznámila partnerství se společností Rotron za účelem výroby CR700P, limitované verze NRV588, blesku o výkonu
200 hp o hmotnosti pouhých 136 kg s točivým momentem
100 ft-lb při 9500 ot./min, což je úroveň motocyklů GP, vysokého výkonu a ultra nízké hmotnosti. Model CR700P byl
oznámen jako cestovní i silniční model, i když se zdá, že
schválení předpisů Euro4 o ochraně životního prostředí a
bezpečnosti je pro takový stroj téměř nemožné, bez významné injekce kapitálu. Brian Crighton je opravdovým
strážcem plamínku pro Wankelův motor v motocyklech.

Crighton Racing
Brian Crighton nastoupil do společnosti Norton Motors v
roce 1986 jako servisní technik pracující na jejich modelech Wankel. Byl povolán do jejich oddělení výzkumu a
vývoje a začal vyvíjet vzduchem chlazený motor Norton o
objemu 588 ccm, u kterého zvýšil výkon z 85 hp na 120
hp. Motor byl instalován do prototypu závoďáku v roce
1987, který při testech dosáhl rychlosti 170 km/h a při svém
druhém startu zaznamenal vítězství. Norton si uvědomil, že
mají vítěze, a našel sponzorství s JPS. V roce 1989 vyhrál
Steve Spray britské mistrovství F1 a SuperCup. Crighton
se oddělil od týmu Norton a v roce 1990 a spojil se s Colinem Seeleyem jako Crighton Norton Racing, který soutěžil

Článek jsem převzal z anglického originálu https://
thevintagent.com/2011/11/03/a-short-history-of-wankelmotorcycles/ za použití strojového překladu, který jsem se pokusil aspoň trochu zkorigovat do srozumitelné češtiny. Ovšem i tak
zůstal někde text trochu kostrbatý. Stejně tak berte trochu s nadhledem hodnocení politické situace v bývalém SSSR. Toto do
tohoto článku vůbec nepatří, ale je to poplatné místu vzniku článku. [red.]

Když jsme byli vloni v motomuzeu v Pavlíkově u Rakovníka, majitel muzeu Ivo Šarlingr nám vyprávěl o vystavených motocyklech. Když jsme došli k motocyklu Herkules
s Wankelovým motorem, tak prohlásil, že to je na
jízdu nejpříjemnější motocykl z celého muzea. Já ty zkušenosti nemám, ale věřím
mu.
My starší ročníky, co jsme zažili
praktické využití Wnankelů nejdřív v
automobilech, tak si pamatujeme, jaké
velké naděje byly do tohoto motoru vkládány a při teoretickém porovnání s pístovým benzinovým motorem vychází Wankel ve
všech ohledech lépe, snad kromě spotřeby paliva …..výkon,
hmotnost, počet dílů, vibrace,,,všechny tyto parametry byly
tak pozitivní, že se do vývoje motorů pustilo mnoho firem.
Nejdále to asi v 60. letech dotáhla již dnes neexistující

německá firma NSU svým krásným vozem NSU Ro 80 (viz
obr.), v pozdější letech převzala iniciativu japonská Mazda,
která vyráběla s tímto motorem různé vozy, ale nejznámější
byl asi Mazda RX-7. Poslední vůz s tímto motorem
sjel z výrobní linky v roce 2012, a to kvůli
přísným exhalačním normám. Mazda
ovšem ještě neřekla poslední slovo.
Představila projekt jednak motoru
Wankel alternativně spalujícího vodík
a benzín a jednak elektrovozu (jak
jinak v dnešní elektrické době), kde
bude malý Wankel jako dobíjecí motor pro
akumulátory.
Ať už to dopadne jakkoliv, tak určitě Wankel je a zůstane součástí historie v období spalovacích motorů.
P.S. A víte, že motor Wankel se zkoušel i v prototypech
Škoda 1000 MB???
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V RAKOUSKU VYHOŘELO JEDNO Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH MUZEÍ MOTOREK A AUT NA SVĚTĚ
Brough Superior nebo Zundapp. Podle některých médií se v
rakouských Alpách nacházela dokonce jedna z nejcennější
sbírek motocyklů na světě.

Muzeum Top Mountain Crosspoint Motorradmuseum,
které leží v obci Hochgurgl nedaleko hranic s Itálií, je zajímavé
z několika důvodů. Kromě samotné sbírky motocyklů a automobilů ohromovalo také architekturou a především umístěním.

Muzeum však návštěvníkům ukazovalo také automobily,
mezi nimi i vozy značek Ferrari a Porsche. Fotografie na sociálních sítích prozrazují i přítomnost Tatry 600 - tedy Tatraplanu.

Muzeum, otevřené v roce 2016, totiž leží v nadmořské
výšce 2.175 metrů. Jde tak o nejvýše položenou instituci tohoto druhu na světě.
Teď je tohle všechno zřejmě pryč. Požár, který vypukl v
pondělí 18. ledna brzy ráno, pravděpodobně sbírku nenávratně zničil, přestože se do krocení plamenů zapojilo 60 hasičů.
Dobrou zprávou alespoň je, že v důsledku požáru nebyl nikdo
zraněn. Informace o konkrétních materiálních škodách se jistě
objeví později. Tak třeba některý ze strojů přežil...

Obdivuhodná ovšem byla také expozice, která na nějakých
3 tisících metrech čtverečních nabízela asi 230 klasických
motorek od více než sta výrobců, například od firem Sunbeam,
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UZÁVĚRCE

ČEZETA MOTORS UŽ INSOLVENCI NEPOTŘEBUJE, TVRDÍ JEDNATEL A DVA VĚŘITELÉ
ku. Smith oponuje, že k tomu nepotřeboval Gašparův souhlas,
jelikož je to povinnost ze zákona.

28. 5. 2021, 10:00 ČTK

Jednatel společnosti Čezeta Motors Daniel Gašpar spolu
se dvěma věřiteli tvrdí, že insolvenční řízení s tímto výrobcem
elektrických skútrů Čezeta zahájené v únoru už není nutné,
jelikož jednomu z věřitelů se podařilo od investorů získat finanční injekci 6,5 milionu korun. Podmínkou pro převod peněz
je dohoda s druhým jednatelem a majoritním vlastníkem Čezety Motors, kterým je Neil Eamonn Smith.

Smith navíc poznamenal, že komunikace s Gašparem a
zástupci věřitelů ohledně řešení ekonomické situace firmy byla
od loňska komplikovaná. Smith v únoru podání insolvenčního
návrhu na Čezeta Motors zdůvodnil tím, že se firmě nepodařilo
najít kupce a majitelé nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování činnosti. Firma se dostala do platební neschopnosti a přerušila produkci. Za roky 2018 a 2019
vykázala dohromady prodělek přes 21 milionů korun.

Insolvenční návrh na sebe v únoru podala sama firma Čezeta Motors. Soudu navrhla prohlášení konkurzu na svůj majetek. Soud o insolvenčním návrhu zatím nerozhodl. Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že závazky společnosti Čezeta
Motors v únoru činily 13,273 milionu korun a hodnota jejího
majetku byla vyčíslena na 5,265 milionu. Dluhy firmy tak převyšovaly její majetek zhruba o osm 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,” uvedl Smith v lednu.
Čezeta Motors 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. V Česku loni prodala jeden motocykl a o rok dříve 13
strojů.

Smith vlastní v Čezetě Motors podíl 70 procent a drobní
investoři zastoupení česko-slovenskou crowdfundingovou firmou Crowdberry zbylých 30 procent.
„Aktuální stav prostředků vybraných od investorů, které je
věřitel číslo 2 (Crowdberry CZ1) obratem po dosažení dohody
ochoten poskytnout dlužníkovi, činí 6,417 milionu korun,” uvedl
právní zástupce jednatele Daniela Gašpara a dvou věřitelů
Čezety Motors Jan Täubel. Podle něj už byly soudu předloženy důkazy o získání prostředků od investorů.

V roce 2018 společnost Crowdberry vybrala pro firmu 20
milionů korun na zahájení sériové výroby. Téměř celý skútr
vznikal v tuzemsku za pomoci sítě 30 místních dodavatelů.
Elektrická Čezeta se stala Motocyklem roku ve své kategorii.
Elektrické motorky v areálu Wikov v Prostějově montovala
desítka zaměstnanců. Plány na expanzi počítaly až s 50 zaměstnanci a výrobou 2000 strojů ročně.

Gašpar spolu se zástupci dvou věřitelů tvrdí, že o podání
insolvenčního návrhu se dozvěděli až z insolvenčního rejstří-
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