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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.

Podzimní číslo ...podzim není asi příliš
veselé roční období, i když nádherné podzimní barvy listnatých lesů by mohly svědčit o
opaku, ale předzvěst zimy je přece jen silnější
a my už jen můžeme čekat, až se zima zeptá,
co jsme dělali v létě. To už ale dneska tak
úplně neplatí a nás motorkářů se spíš jaro

zeptá, co jsme
dělali v zimě, a jestli jsme si připravili všechny
naše stroje tak, jak jsme to měli v plánu a jak
si to naše stroje vyžadovaly.
Ale utekl jsem od toho smutného podzimu
a měl bych se asi k němu vrátit. Před 4 lety
zemřel náš kamarád Vašek, před rokem Polda a já vám hned na další stránce předkládám další smutné zprávy o úmrtí našich kamarádů a veteránských kolegů. Sice žádných
z nich nezamřel na podzim, ale tak se mi tu
nějak nešťastně sešly informace o jejich odchodu do veteránského nebe.
Tak doufejme, že ten příští rok už bude
trochu veselejší, a to jak z hlediska covidu,
tak i z hlediska smutných informacích o odchodu našich kolegů.
Marcel Malypetr
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SMUTNÉ ZPRÁVY
Netradičně a ještě k tomu velice nerad
začínám smutnými zprávami. Právě v
době, kdy vycházelo minulé číslo přišly
do redakce dvě smutné zprávy. Zcela
náhle a nečekaně zemřel náš brněnský
kolega skútrista
Ing. Pavel Dedek.
Vzhledem k tomu, že jsme si dost
často psali a volali a věděl jsem o jeho

starostech s těžce nemocnou manželkou,
věděl jsem o jeho lásce k domácím zvířatům a také, že byl vlastně přesto všechno
životní optimista, mě jeho smrt velice překvapila a zasáhla.
Když se podíváte na datum jeho úmrtí, zjistíte, že to bylo 6. července. A teď si
představte, že ještě 4. července jsem od
něj dostal mail s fotkami jeho milované

kočičky „Benji“. Ten mail byl určen nejen
mně, ale jeho dceři a dalším kamarádům.
Nikdo nečekal, že už za dva dny budeme
o něm mluvit v minulém čase.
Po Hanuši Čermákovi další kamarád z
Brna, který mi bude scházet. Vlevo jedna
z posledních fotek, které mi poslal.
„Čest jeho památce“
O zhruba 14 dní dříve (18.6.) zemřel
Ivan Faltys
Skútristi a čezetáři ho asi znají jako
autora knihy o J.F. Kochovi. Byl to veteránista z Hradce Králové, který byl velice
aktivní ve tamním VCC klubu a možná si
někteří z vás vzpomenou, že se také angažoval při přípravě památníku J.F.Kocha
ve Mcelích.
A už poslední smutná zpráva, tentokrát opožděně o rok, ale při pročítání loňského MotorJournalu jsem naše informaci, že zemřel
Václav Procházka
veteránista z Prahy, který měl firmu
VAPRO a renovoval veterány, hlavně
aerovky, ale také skútry Čezeta. Proto
jsme se také znali. Často jsme problémy
s renovací skútrů spolu řešili telefonem.

PO UZÁVĚRCE I.
Alois Vohnický
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CO

JSME DĚLALI

Začaly prázdniny, hlavní letní a tedy i turistická sezóna. Nás čekalo několik srazů, a tak
jsme se snažili. Sice těchto pár řádků dopisuji až zpětně, ale vy se zde dočtete o našich akcích popř. naší účastí na akcích až do konce srpna. Již předem je však nutno říci, že ten nešťastný covid zasáhl do všech sfér našeho života, což jsme pocítili nejen na rušení popř. změně některých akcí, ale i na kvalitě stravovacích a ubytovacích služeb.

SRAZ A JÍZDA HISTORI CKÝCH MOTOCYKLŮ PACOV 4.7.2021

Další velice smutnou zprávu jsem se dozvěděl, když
jsem začal shánět informace
ohledně srazu ve Zruči nad
Sázavou. Nemohl jsem se Lojzy dovolat, a tak jsem zavolal
jeho synovi a ten mi řekl, že
po 14denní hospitalizaci a
zřejmě s přispěním covidu
jeho otec zemřel.
Moc let nám pomáhal organizovat srazy ve Zruči a
mnoho z nás se s ním pravidelně setkávalo na veteránských burzách, kde býval s
kamarádem Zdeňkem.
Čest jeho památce.

Tato akce nebyla v našem
původním klubovém kalendáři. Upozornil nás na ni
Honza Homolka. Jednalo se
o jistou náhradu za každoroční veteránskou soutěž v Pacově, která se neuskutečnila kvůli covidu. Tato akce byla jakousi vzpomínkovou jízdou na 115-leté výročí existence Pacovského okruhu.

Tato akce se nesetkala s moc velkým
ohlasem u našich kolegů, a tak jsme zase
vyjeli jen s Vlastíkem Hartmanem a věděli
jsme, že v Pacově bychom se měli potkat s
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našimi dvěma kolegy, s Honzy Homolkou a
Chlebounem,
kteří
ovšem do Pacova
přijeli už den předem s veterány
na
vleku
a
přespávali tam.
My jsme to
oba měli z domova
zhruba stejně - kolem 135 km a naše
trasy se sekávaly v Kolíně, tak jsme si dali sraz
na první benzince za Kolínem. Byl jsem tam
dřív, a tak jsem u kávičky čekal a dokonce
udělal dobrý skutek, když jsme zabránil jedné paní řidičce natankovat do benzinového
renaultíka naftu :-).
Společná cesta pak byla docela příjemná, i silnice byly kupodivu celkem v dobrém
stavu a provoz nebyl velký. V Pacově jsme
se přihlásili a hned jsme obdrželi hezký přívěšek s vyrytou připomínkou akce a z druhé
strany ….otevírák na pivo :-). Pak jsme se
občerstvili klobásou a nealko pivem a čekali,
až vyrazíme na okruh.

NA OKRAJ
Černá Máry

Touhle tramvají by se vám
svézt nechtělo. Byla černá
a zdobily ji kříže. Sice v ní průvodčí neštípal jízdenky a mohli
jste se v klidu posadit, ale ti,
kdo nastoupili, byli v lepším
případě truchlící pozůstalí.
V tom horším – mrtví.
se s ním rozloučili a pokračovali jsme do
Kácova na pozdní oběd do pivovaru. Bylo
horko, všude plno lidí, ale místo jsme našli
a dali si guláš. Jen to nealko pivo nestačili
vychladit a bylo jako „čůránky“ :-(.
Po obědě jsme se vypravili do kácovského Technického muzea, jak nás vybízela reklamní tabule u pivovaru, ale když
jsme vyšlapali kopec nahoru, zjistili jsme,
že muzeum je dlouhodobě zavřeno a probíhají v něm zřejmě i jakési stavební práce.
Tak jsme zase sestoupili zpátky k Sázavě a
chvíli pozorovali vodáky, jak zdolávají jez.
Pak už jsme se vypravili směrem k domovu s tím, že bychom si někde dali ještě
zmrzlinu. Cestou mě napadlo, že by to
mohlo být třeba v Novoveské hospodě v
Nové Vsi za Kolínem, protože se tam dá i
pěkně posedět pod slunečníkem. Tak jsme
ještě zajeli na zmrzlinu, a pak jsme už
opravdu každý vyrazili k domovu.
Byl to moc hezký výlet. Krásně jsme se
projeli, bylo to kolem 300 km, takže žádná
jízda kolem komína, ale pořádný výlet spojený s prohlídkou veteránů, setkání s přáteli
….. tak nějak to má vypadat :-)

Okruh měřil přes 30 km a absolvoval ho
i Petr Hošťálek s řemenáčem, který mu docela vyšlapoval. Cestou jsme se setkali s
kolegou Pavlem Janoušem, který přijel trochu se zpožděním a na okruhu se k nám
přidal. Ještě jsme společně poseděli, a pak
se už rozjeli k domovu. Jeli jsme zase s
Vlastíkem a Pavel jel kus s námi. Pak jsme
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Tramvaj s evidenčním číslem 152 jezdila po pražských
kolejích z vojenských nemocnic na Olšanské a Vinohradské
hřbitovy. Přezdívali jí Černá
Máry. V provozu byla necelé
dva roky: na konci první světové války, a ještě chvilku po ní.
Vozová skříň byla rozdělena
podélně na dvě oddělení, do
kterých se ukládaly čtyři rakve.

Možnost přepravovat po
městě pohřby elektrickými
tramvajemi zvažovala radnice
už před vypuknutím války, v
souvislosti s vybudováním
nových městských hřbitovů v
Ďáblicích a Hostivaři.
„Podnětem se stal návrh
městského radního Otty Slavíka z roku 1911, aby se pražský
Pohřební ústav společně s
Elektrickými podniky začaly
přepravou pohřbů po tramvajových kolejích zabývat. Elektrické podniky královského
hlavního města Prahy proto v
roce 1912 studovaly možnost
přepravy pohřbů elektrickými
tramvajemi v zahraničí,“ konstatuje historik Pavel Fojtík.
Velkou inspiraci si dopravní
odborníci vzali z italského
Milána.

NA OKRAJ
Skútristky v plavkách
Vzhledem k tomu, že k dalšímu srazu mám připraven
pro tuto rubriku jen
„nezáživný“ text, tak tady
doufám vzhledem ke končícímu létu nepohrdnete zase
několika hezkými skútristkami v plavkách. :-)

60. SRAZ ČSSČ ŽĎÁR NAD METUJÍ 16.-18.7.2021

(*****)

Již 60. sraz pořádaný ČSSČ
byl pro velký loňský úspěch
opakovaný sraz ve Žďáru
nad Metují. Sraz se všem líbil,
luxusní ubytování, příjemné prostředí a
hlavně bezvadné organizační zajištění od
Honzy Homolky, takže ihned po skončení
loňského srazu se ozvaly hlasy, že tam pojedeme znovu. A stalo se.

Jenže vloni jsme cestou na sraz promokli, protože jsme s dcerou dojížděli jako
jedni z posledních díky mojí závadě na skútru. Letos jsme jeli s kolegou Vlastíkem a
vyjeli jsme včas, a tak jsme taky zmokli. Ale
ono se řekne „zmokli“, ale takové slovo skýtá širokou škálu možností. Takže my jsme
vyjeli z Hořic za slunečného počasí a než
jsme dojeli do vedlejšího Miletína (7 km),
tak jsme byli nejen promoklí na kůži, ale
dokonce jsme se v tom dešti i navzájem
ztratili, ale to není hlavní téma této reportáže, i když téma „déšť“ ještě přijde na řadu v
sobotu. Ale není se čemu divit, protože i
meteorologové předpovídali počasí příznivější pro zemědělce než pro motorkáře, i
když vlastně ani nevím, jestli zemědělci
ještě chtějí déšť. Když je sucho, chtějí dotace za nedostatek vláhy, tyto dotace asi letos
nedostanou, tak možná budou požadovat
dotace za déšť :-).
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Když jsme s Vlastou dojeli, tak tam už
byl Zbyněk s Romčou a přijeli těsně před
námi. Tak jsme se ubytovali a u piva pozorovali příjezd těch ostatních. K večeři byl
tradiční guláš, a pak jsme se poseděli u
pivka až do zavíračky a zakončili jsme to
„šláftruňkem“ u Karla na pokoji :-).
Ráno začalo snídaní v podobě celkem
chutných párků, a pak už jsme se chystali
na vyjížďku. Přijel nejen náš vedoucí Honza Homolka s druhým Honzou Chlebou-

nem, ale i další 3 skútristi na Čezetách z
tamního VCC, takže to opravdu vypadalo na
akci skútrklubu :-). Nejdřív jsme jeli
dotankovat naše stroje a Kamil dofouknout zadní kolo u skútru …..měl
nahuštěno asi jako pro jízdu na
poušti v sypkém písku, což vedoucí
vyjížďky rezolutně odmítl, že po
poušti rozhodně nepojedeme :-).
Naše trasa pokračovala do Náchoda, kde jsme si udělali pár fotek
na náměstí před radnicí a také s
pozadím Náchodského zámku.
Chvilku jsme se tam zdrželi, nechali
místní zvědavce obhlédnout stroje, a dále
jsme pokračovali v naši vyjížďkové trase do

Šestajovic u Jaroměře, kde jsme navštívili
Muzeum motocyklů a hraček.
Muzeum je umístěno zřejmě ve staré
zemědělské usedlosti a exponáty jsou několika místnostech v přízemí i v patře. Je
tam určitě na co se dívat, a i když většina
motorek se opakuje stejná jako v jiných
muzeích, tak přesto každé to muzeum má
trochu jiný charakter, a většinou se tam
vždycky najde nějaká ta rarita nebo prototyp, což je samozřejmě chloubou každého
muzejníka. A tak i tady se bylo na co dívat
a co obdivovat a i sbírka dětských kočárků
je velice rozsáhlá a zřejmě se o ní s láskou
stará paní muzejníková.

Po tomto kulturně-naučném zážitku
přišel čas oběda, a tak jsme se přemístili
do Nového Města nad Metují do hotelu U
Broučka, kde jsme v příjemném prostředí
venkovní zahrádky a ve stínu naplnili své
krmivové základny, abychom zase měli
dostatek sil na další jízdu. Snad jsem ještě
zapomněl podotknout, že počasí bylo takové trochu vrtkavé, honily se mraky po obloze, tu a tam spadla nějaká kapka, ale po
obědě bylo zase krásně slunečno, a tak
jsme vyrazili do ciziny.

Jak se ukázalo, nejblíže bylo Polsko a
Honza nás vedl takovou cestou, že jsme si
připadali jak pašeráci a jen jsme čekali, že
po nás budou soudruzi z Pohraniční stráže
střílet. Naštěstí se tak nestalo a my jsme
dojeli do Kudowy-Zdróje, což není jen
tržiště, ale i hezké lázeňské městečko, které jsme celé projeli a zastavili se až na ně-
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NA OKRAJ
...a jedeme ve dvou

NA OKRAJ
...a ve třech??? :-)

jakém parkovišti, odkud byl z nedaleké vyhlídky výhled na Stolové hory.
Tam jsme se chvilku smažili na prudkém
slunci, a když se všichni z vyhlídky vrátili,
opět jsme mohli pokračovat v cestě. Po
několika kilometrech jsme se zase vrátili
domů tedy do Česka a hned jsme si všiml,
jak výrazně poskočily rafičky na mých chytrých přístrojích na skútru …..rafička teploměru směrem dolů naopak rafička vlhkoměru směrem nahoru …...bohužel, tato kombinace nevěstí nic hezkého :-(.
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Po úzkých horských cestičkách jsme
dojeli až do Machovské Lhoty do restaurace U Lidmanů, kde byla zastávka na
kávičku a vyhlášený štrůdl, tak jsme se
nechali zlákat a pod křivou jabloní, která
byla vloni vyhlášena stromem roku, jsme
relaxovali. A zase už se objevilo pár kapiček deště, ale zatím se nic moc nedělo.
Podle plánu jsme se měli už vracet zpátky,
ale bylo ještě do večeře dost času, tak kdosi navrhnul, abychom jeli do Adršpachu, z
dálky se pokochali pohledem na skály a
náš vedoucí výpravy navrhl návštěvu Muzea horolezectví v místním zámku. Přiznám se, že na výšky moc nejsem a adrenalin ve zvýšeném množství k životu nepo-

NA OKRAJ
...a čtyři a víc !!!

třebuju, tak jsem to horolezectví přenechal
těm vědomostíchtivým kolegům a sám jsem
s několika dalšími posečkal v chládku zámecké budovy.
Pak jsme pokračovali do Police nad
Metují, kde jsme si zase sedli do kruhu kolem místního pramene na náměstí a udělali
si fotečku, ale to jsme už bohužel nebyli
všichni, někteří netrpělivci už jeli napřed.
Pak jsme se už vraceli na základnu, ale
majitelé chytrých mobilních zařízení předpovídajících počasí varovali, že se nám tam
blíží nějaký mráček. Tak jsme vyjeli, ale ti
škarohlídi měli bohužel pravdu…..ale tentokrát jsem už nezaváhal a při prvních kapkách jsem zamířil do autobusové čekárny,
abych se převlékl do gumových svršků.
Nebyl jsme sám, zastavili jsme tam čtyři, ale
déšť se ukázal jako nefalšovaný slejvák, a
tak jsme tam možná půl hodinky strávili a
jen pozorovali, jak se po silnici pod našimi
motocykly valí proudy vody.
Když Sv. Petr uznal, že je dost zalito,
tak jsme vyrazili těch posledních pár kilometrů do Žďáru a přijeli jsme v pohodě a v suchu …..ostatně asi dva kilometry od našeho
dešťového stanoviště byla na silnici demarkační linie a od ní dál už bylo naprosto sucho :-). Ve Žďáru nevěděli, že pršelo :-).
K večeři bylo opět pečené koleno jako

vloni, ale fakt je ten, že některé porce nebyly moc velké a jednalo se spíš o kolínka
než kolena …..no uznejte, když i Romča
řekla, že toho bylo málo, tak to asi byla
pravda.
Po večeři byla kulturní vložka v podobě
návštěvy předsedy veterán klubu z Police
nad Metují, který nás opět zásoboval
spoustou zajímavých informací ze svých
veteránských cest do Anglie, tentokrát byly
na pořadu zmenšené vlaky, zvláště jeden
postavený v měřítku 1:3, který na trati dlouhé asi 28 km, funguje jako normální vlak
pro dopravu osob.
Pak už byla zase volná zábava až do
zavíračky a zase jsme skončili u toho Karlova sláftruňku—Republiky.
Po ránu zase pršelo, ale počkali jsme,
až déšť skončí a jeli jsme domů možná
trochu se zpožděním, ale už za pěkného
počasí …..aspoň my s Vlastíkem.
Asi hned na začátku jsem měl napsat,
že Honza Homolka zase pro nás připravil
dárečky v podobě placek pro přišpendlení
na šaty, další magnetické placky s funkcí
otevíráku na pivo a ještě navíc samolepky.
Škoda, že si asi neuvědomil, že se jedná o
60. sraz ČSSČ, což by na těch samolepkách bylo docela fajn. Ale „darovanému
koni nekoukej na zuby“, takže tyto jeho
krásné dárky jen podtrhují oprávněný zisk
plného počtu hvězdiček. Honzo, děkujeme,
bylo to opět krásný sraz..
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NA OKRAJ
Rýchorská bouda
Rýchorská bouda je
horská bouda v Krkonoších.
Stojí v nadmořské výšce
1000 m na vrcholku Kutná v
nejvyšší partii Rýchor, nejvýchodnějšího hřebene Krkonoš. Rýchorská bouda patří k
nejizolovanějším boudám v
Krkonoších. Nachází se na
katastru horské osady Rýchory (části města Žacléř),
asi 4 km západně od Žacléře
a 2 km východně od Horního
Maršova.

Historie
Do roku 1892 nestála
přímo na hřebeni Rýchor
žádná stavba. S rozvojem
turistiky v Krkonoších ve druhé polovině 19. století začaly
místní spolky, především
rakouský Krkonošský spolek, přemýšlet, jak Rýchory
zatraktivnit a přilákat návštěvníky. V roce 1888 se
spolku nepodařilo prosadil
návrh na stavbu rozhledny na
nejvyšším místě Dvorského
lesa, a tak přivítal dne 13.
prosince 1891 přivítal nabídku průmyslníka Maxe Hirsche ze Slaného přijmout
jako dar dřevěný výstavní
pavilon z jubilejní zemské
výstavy v Praze a umístit jej
na vrcholu Rýchor.
Bylo vybráno skvělé
umístění na vrcholku Kutné s
jedním z nejkrásnějších výhledů na panorama východních Krkonoš. Členové spolku zbudovali kamenné základy, na nichž byl přenesený
pavilon znovu smontován a
dostal na památku šlechetného dárce poj menov ání Maxova chata. Slavnostně otevřena byla 24. července 1892. Zpočátku bývalý
výstavní pavilon připomínal
spíše větší kůlnu, ale po přístavbách se Maxovka stala
útulnou horskou chatou.

61.SRAZ ČSSČ KRKONOŠE (ŽACLÉŘ) 30.7.-1.8.2021
Letošní plánovanou Expedidici Berchtesgaden jsme
„zbaběle“ odpískali. To zbaběle je v uvozovkách ….možná
by se i tato expedice nechala uskutečnit,
ale nikomu se do toho nechtělo, a stejně se
poměry v možnostech cestování průběžně
mění k lepšímu a zase k horšímu jako na
houpačce, tak asi stejně by byla účast velice
špatná ….a ani bych se tomu nedivil.
Hledali jsme tedy náhradní řešení a našli
díky nabídce Petra Valenty. Pokud si přečtete komentář „Na okraj“ o Rýchorské boudě,
tak asi pochopíte, že to nové výběrové řízení
na pronájem boudy vyhráli právě Petr s Martinou, kteří měli dříve v pronájmu boudu ve
Strážném, a my jsme tam u nich několikrát
byli. Ovšem majitel chaty je trochu laxní k její
údržbě, tak Valentovi udělali rázný krok a
vzali si do pronájmu boudu jinou. No samozřejmě to znamenalo vyhrát výběrové řízení,
ale na to se žádný host neptá, každý hodnotí
jen kvalitu služeb. Ale takové břemeno v
podobě tak velké chaty si může vzít na svoje
bedra buď blázen a nebo ten, kdo ví, do čeho jde. A já jsem přesvědčen, že Petr a Martina patří do té druhé skupiny.
Rýchorská bouda je tak trochu v zapomenutém koutu Krkonoš a hlavně i díky její
vzdálenosti od civilizace ji dává takový
zvláštní styl ….prostě chata v takové té stále
ještě krásné a nezdevastované přírodě. S
tím ovšem také souvisí problémy spojené s
dopravní obslužností. Mají tam pět volňásků
pro průjezd aut, ale motorky a skútry mají
vjezd zakázaný. Průjezd ale nemůže povolit
jen KRNAP, ale dokonce až krajský úřad,
což jsme neudělali, a tak naše stroje musely
zůstat uzavřené v zapůjčených prostorách
ve Svobodě nad Úpou a do chaty jsme se
asi 10 km museli dovážet auty. Byla to drobná komplikace, ale řekněme si rovnou, že to
nebylo nic, co by nám mělo zkazit pobyt nebo náladu …..v Praze taky necháte auto na
záchytném parkovišti a do města jedete
„krtkem“ (nevím jak teď, ale v dobách našich
studií se jezdilo ze „Slintáku“ na
„Donaldov“ :-)).

Sraz jsme měli u garáží ve Svobodě v
pátek v 16:30 hod. I když jsme tam přijeli asi
ve čtvrt, byli jsme poslední a všichni na nás
čekali. Když není příjezd vázán na odvoz
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autem a zamčení motocyklů, tak se všichni
slejzají jak švábi na pivo …..a tentokrát bylo
všechno „pünktlich“ :-):-):-)

Sjeli jsme se, na dvakrát se odvezli na
boudu, ubytovali a už jsme ochutnávali pivo
Hendrycha 11° a Krakonoše 12°, kochali
jsme se krásným výhledem na východní
stranu Krkonoš a vzdálená česká (a moravská) pohoří a čekali jsme na večeři. Po večeři se povídalo, diskutovalo, popíjelo, smálo ...a tak jak to mám správně být. Také
pěšky dorazil náš vedoucí vyjížďky Láďa
Laštovička, který měl v nedalekém Maršově
brigádnické nasazení v podobě pokládání
podlahy. Probrali jsme vyjížďku na druhý
den a kolem půlnoci zbytek nás nejvytrvalejších vyrazil do svých pokojů ke spánku.

Ráno po snídani jsme se opět přepravili
zpátky ke svým strojům, i Láďa - vedoucí
zájezdu si doběhl pro jawičku 250 a kolem
půl desáté jsme vyrazili na vyjížďku. První
zastávka byla v Jílemnici na náměstí, kde
někteří zamířili do přilehlých obchůdků pro
kávu nebo zmrzlinu. Hlavním naším cílem
bylo Krakonošovo motomuzeum v Dolních Štěpanicích, ale byly trochu problémy
s otevírací dobou, a tak to Láďa obtelefonovával a zjistil, že majitel bude přítomen až
po 14. hodině, takže se nám trochu změnil
denní plán, což ovšem v případě srazu v
Krkonoších vůbec nevadí. Je tam veliká
výhoda, že ať jedete kam chcete, všude je
hezky (stejně třeba jako na Šumavě) a rozhodně vyjížďka není nuda jako v nějakých
rovinatých lokalitách.
Naše další cesta tedy vedla už různými
oklikami do Rokytnice nad Jizerou, kde byl
plánován oběd. Tam jsme navštívili první
restauraci na náměstí, kterou jsme potkali

„pocovidová“ doba. Kuchaři dělají pokrývače, když jim zavřeli hospody, tak si museli
nají jinou práci, a tak kdo ví, co tyto servírky vlastně předtím dělaly a čím jsou vyučené …..ona totiž každá taková práce ve
službách vyžaduje trochu toho „fištrónu“ */.
Když jsme chtěli odjet, objevil Fanda
pod kalifem loužičku (oleje), a tak chvilku
pátral, co se to stalo, jestli mu to čekání
bylo moc dlouhé a nemohl to už vydržet
…..nakonec se nic nezjistilo, zřejmě se
jedná o počínající motocyklovou prostatu,
tedy lehký únik oleje, a tak jsme mohli pokračovat dál.

Naše další cesta vedla už do výše zmiňovaného muzea tedy Krakonošova motomuzea v Dolních Štěpanicích a abychom zase nejeli stejnou cestou zpátky,
vzali jsme to pěkně horem přes kopečky
přes Rokytno a Rezek.
(viz foto) a byli jsme příjemně překvapeni,
že tam byl prázdný salonek, kam nás ochotně usadili. To však bylo v té restauraci poslední příjemné překvapení. Slečna servírka, která oběhla stoly a psala si na papírek,
co si kdo objednal, jen zbytečně počmárala
papír, protože jídla přicházela podivně, pozdě, občas jiná, než byla objednaná, někdo
dostal přílohu a marně čekal na jídlo, já
jsem dostal řízky a marně jsem čekal na
přílohu …….ovšem výmluva servírek
„nemáme deset rukou“ byla kolegy vyhodnocena jako fakticky správná, možná ale by
nebylo od věci, kdyby servírky používaly i
hlavu a třeba by pak ani těch deset rukou
nepotřebovaly.
Nakonec jsme se všichni najedli, i když
při tom čekání na druhou polovinu porce
některým z nás ta první půlka porce vystydla , ale bylo celkem teplo, takže zase nevystydla až tak moc :-). Jo, je to těžká

*/ ….pokud byste váhali nad významem
slova „fištrón“, tak toto slovo pochází z dávných dob, kdy se dával dětem po lžičkách rybí
tuk (fiš ...Fisch - z němčiny ryba), aby měly
rozum, chytrost a důvtip.
P.S. Po letech jsme rybí tuk opět objevili,
víme, že má pozitivní vliv na mozek, oči, srdce a imunitní systém člověka, říkáme tomu
vitamín D a prodáváme ho draho a s velkou
slávou jako Omega - 3 :-):-):-)
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Po druhé světové válce
však chátrala, až byla v polovině padesátých let rozebrána. Zůstaly jen základy, na
nichž dnes stojí upravená
vyhlídková terasa.

Sousední Rýchorskou
boudu nechali postavit roku
1926 asi 100 m jižněji slečna
Bertholda
Hampelová
(dcera Pauliny Hampelové z
Maxovky) a Josef Grossmann jako moderní pohostinské zařízení. Boudu postavil
za jeden milion korun stavitel
Wagenknecht z Trutnova.
Hampelová, od roku 1930
jediná majitelka, boudu
úspěšně provozovala až do
konce války.
V roce 1946 přešla bouda
pod národní správu Klubu
českých turistů v Praze. V
srpnu 1950 ji převzalo pražské sokolské družstvo Vzlet.
Delší čas bouda patřila také
podniku Interhotel Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí.
V roce 1976 převzala
boudu Správa KRNAP, která
se zde rozhodla vybudovat
první školicí středisko ochrany přírody internátního typu u
nás, se všemi náležitými
službami a stálým pedagogickým personálem. V letech
1980-1985 prošla bouda rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou, do níž Správa KRNAP
investovala více než 8 milionů Kčs. Svou činnost zahájilo
Výchovně vzdělávací středisko státní ochrany přírody v
roce 1986.

Vzniklo ubytovací zařízení s restaurací, bufetem, 15
pokoji a 45 lůžky. Po roce
2000 byla bouda dlouhodobě
ztrátová, přes zimu v boudě
fungoval už jen bufet a nouzové ubytování, v posledních

NA OKRAJ
letech správa KRNAP dotovala provoz boudy každoročně dotovala až třemi miliony
korun. Roku 2012 byla bouda
uzavřena.

V roce 2013 získala Rýchorskou boudu od správy
KRNAP do nájmu Alena Dušková, které se podařilo boudu
zachránit a znovu z ní vybudovat životaschopný podnik.
Rýchorská bouda si díky
své odlehlé poloze získala
oblibu mezi lidmi, kteří dávají
přednost divoké horské přírodě před přelidněnými a komerčními středisky. Pravidelnými hosty se staly dětské
skupiny při školách v přírodě
a podobných pobytech. Provozovatelka se také věnovala
dobročinné pomoci matkám
samoživitelkám v obtížné
finanční situaci, kterým nabízela ubytování zdarma. V
důsledku krize spojené
s pandemií covidu-19 a vynucenému dlouhodobému uzavření se bouda v prosinci
2020 dostala do kritické situace, kdy provozovatelka neměla peníze ani na zaplacení
elektřiny.

V muzeum jsme už byli očekáváni, a tak
jsme nejprve prohlédli expozici v přízemí,
pan domácí a majitel nám k tomu něco řekl,
i když se často odvolával na syna, že on tak
všechno dobře neví a všemu nerozumí.
Bylo ovšem zajímavé, že vlastně přiznal, že
prodávají některé motocykly, na které zřejmě dostanou od kupců výhodnou nabídku
(mluvil o jistém pánovi z Prahy, který přijel
ověšený zlatými řetězy a odvezl si nějakou
jawičku …...), a pak zase shánějí jiné motorky podle svého vkusu, popř. si je sami renovují.

Díky solidaritě lidí se jí
prostřednictvím sociálních
sítí podařilo získat peníze na
pokrytí nejnutnějších nákladů, přesto byla nucena na
jaře 2021 provoz ukončit.
Správa KRNAP pak vypsala
výběrové řízení na nového
provozovatele.
Zdroj: Wikipedie
Expozice v patře je věnována motokrosovým a soutěžním strojům, ve vedlejší
místnosti jsou starší a tedy i cennější motocykly než ty v přízemí. K těm soutěžním
motocyklům měl náš průvodce vždycky několik slov historii a původu stroje, kdo a kdy
na něm jezdil. To je asi dneska na veteránech jedna z nejcennějších věcí, protože
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mnoho i krásně zrenovovaných veteránů je
složeno z dílů a jsou bez historie. Je sice
pravda, že všechno se dá vymyslet a zfalšovat, třeba i historie, ale věřím, že v tomto
případě se jedná o originály. Ono i jinak

působí takováto expozice motocyklů s různými doplňky a dobovými předměty, než
když jste v muzeum s řadami motocyklů,
které jsou namačkány na sebe a vidíte jen
přední kolo a světlo.
Když jsme byli v muzeu, dorazil i kolega
Libor, který byl v sobotu dopoledne po třech
týdnech propuštěn z lázní, a tak ho svrběly
dlaně od řídítek, že to nevydržel a musel za
námi přijet :-). Já myslím, že se to dá pochopit.
Po absolvování prohlídky muzea nás už
vlastně čekala jen cesta zpátky „na základnu“, ale byl ještě čas, tak bylo rozhodnuto o
zastávce na kávičku ve Strážném. Tam
jsme chvilku poseděli za zvuků nějaké venkovní oslavy nebo reklamní akce, kde hrála
hlasitě skvělá hudba zřejmě z nějakého
skvělého špičkového přehrávače, přes silné
zesilovače a ještě větší reprobedny, za mixážním pultem se vlnili dva hošíci ve stejných tričkách a stejných černých brýlích.
Ještě jsem zapomněl napsat, o jakou hudbu
se jednalo. Nevím přesně, jak se ten žánr
jmenuje, ale je to ta hudba naprosto bez
melodie tzv. „duc, duc, duc“. Možná si ji
objednal bývalý president Klaus, který seděl
asi o dva stoly dál a taky měl s sebou tři
hošíky, aby nám ho asi neukradli. Teď už
nám může být úplně ukradený, ale je jen
škoda, že nám ho neukradli dřív, než stihl
propustit všechny ty lumpy a zloděje na
amnestii :-(:-(:-( .
Po kávičce jsme se vyfotili na parkovišti,
ale slunce nesvítilo z té správné strany, a
tak to nebylo úplně ono. Pak už nás čekala
opravdu jen cesta zpátky do Svobody nad
Úpou, kde jsme opět zaparkovali své stroje
a přepravili se na Rýchorskou boudu.
Když jsme trochu vyměnili motorkářské
úbory za domácí oblečení, zasedli jsme
opět ke zlatavému mohu a zá chvíli byla
večeře …..vepřová pečeně se zelím a
bramborovými špalíčky ….. ale všechno
najednou !!!!! To je úplně jiné pochutnání,
než když půl hodiny hypnotizujete řízek na
talíři a čekáte na hranolky :-(. Po večeři zase někteří seděli u piva venku a pozorovali
pasoucí se kravičky, někteří seděli uvnitř, a
tak zase proběhl další příjemný večer, který
pouze kazili ti majitelé chytrých telefonů,
kteří se předháněli v tom, jaké špatné a
ještě horší zprávy ohledně nedělního počasí
nám mohou nabídnout.

A ráno nás opravdu přivítalo bubnováním deště do okenních parapetů a s přestávkami pršelo více či méně celou dobu,
co jsme se balili k odjezdu a přepravovali
zase dolů k motorkám. Vyráželi jsme celkem za mírného deštíku, který by asi tak
ani moc nevadil, ale někde zhruba před
Jičínem se změnil v docela nepříjemný
slejvák, který nás ani trochu nešetřil. Když
jsme zastavili na benzince u Sukorad před
Mladou Boleslaví, měli už motorkáři v botách rybníky a vůbec jsem jim nezáviděl
ještě dalších 100 a více kilometrů k domovu. Prý se pak ještě zastavili na oběd v
pivovaru v Mělnickém Vtelnu, ale servírka
jim dala dřevěné židle místo polstrovaných,
aby jim to moc nenamočili, a když vstali od
stolu, zůstal po nich na zemi pěkný rybníček. Ale všichni dojeli domů v pořádku a to
je to hlavní. Počasí nám letos zase tak moc
nepřeje, ale na to motorkaření kvůli tomu
nezanevřeme.
Tento sraz byl tak trochu jiný díky tomu
vzdálenému parkování motocyklů a skútrů
od chaty, ale vše probíhalo v naprostém
klidu, bez emocí, já si dokonce myslím, že
to bylo z hlediska celkové pohody skvělé
řešení. Ti, co vždycky v neděli strašně spěchají domů, jak kdyby to tam neznali (v
tomto smyslu jsou nejaktivnější Zbynďa s
Romčou) si mohli vybrat. Buď si vezmou
tašky a helmy a vydají se pěšky 10 km po
horách pro motorku, nebo počkají na
všechny ostatní. A bylo to jasný …. najednou nespěchali :-):-):-). Takže sraz opět
pěkný, a pokud jsem si postěžoval na oběd
nebo na počasí, tak za to náš vedoucí zájezdu opravdu nemohl ….aspoň si to myslím.
Vzhledem k našim letitým dobrým vztahům se stávajícími provozovateli chaty, si
dovolím odhadnout, že jsme tam nebyli
naposled. Možná příště zkusíme včas požádat o možnost průjezdu motocyklů k chatě, ale i toto řešení s dovozem auty je přijatelné a bezproblémové.
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Autobusy Ikarus

62. SRAZ ČSSČ ČESKÝ RÁJ (NEBÁKOV) 20.-22.8.2021
Sraz v Nebákově
v
Českém ráji
jsme
poprvé
absolvovali před 5 lety, v
květnu 2016. Takže už zase
repríza jako u jiných srazů
(Zruč nad Sázavou, Žďár
nad Metují, Peruc, Lhenice
apod.). Letos však poprvé
jsme naplánovali sraz tak,
že v rámci srazu se zúčastníme setkání u památníku
J.F.Kocha ve Mcelích, jehož
vznik jsme iniciovali a který
spadá už do historie ….do roku 2015.
Na sobotní odpoledne byla původně v
plánu návštěva Muzea velkých volantů (čili
autobusů) v nedaleké obci Loučeň, avšak
toto muzeum nefunguje. Kdyby bylo pro nás
otevřeno, byly požadavky majitelů finančně
neúnosné a jednalo se tedy o stejný stav,
jako když jsme v rámci srazu na Peruci
chtěli navštívit Bunkr protiletecké ochrany.
Otevření muzea za minimální částku 5 000
Kč považuji za vydírání návštěvníků
(vzhledem k tomu, že v našich řadách jsou
dva bývalí autobusáci a do muzea se těšili
….a i ostatní už někdy v životě asi jeli autobusem, tak těm všem tu aspoň jako satisfakci předkládám v rubrice „Na okraj“ pár
obrázků historických Ikarusů).
A tak jsem hledal náhradní řešení a našel jsem ho v návštěvě mueza Cabrio Galery v Dobřenicích, které je otevřeno vždy
tak jednu sobotu v měsíci a zrovna by nám
to bývalo vyšlo, ale členská základna projevila přání zase po letech navštívit Automuzeum Škoda včetně depozitáře, a tak jako
organizátor srazu jsem rád tomuto přání
vyhověl a program srazu jsem přeorganizoval.

12

(****)

Páteční příjezd na místo proběhl bez
problémů, k večeři byl tradiční gulášek, a
pak už Rohozec 10,5° ….nechalo se to
pít :-). Poseděli jsme, dokud nám bylo čepováno, a pak už jsme ulehli do velice
skromně vybavených chat, i když s novou
výdřevou. Ovšem z venkova stále vydržel
vzhled chat evokující období rozvinutého
socialismu.

Ráno byla snídaně v osm hodin a ještě
před devátou jsme vyjížděli do Mcel, abychom tam byli včas na desátou na oficiální
část setkání. Tam přijeli i někteří kamarádi,
kteří se zúčastnili jen sobotního programu.
Třeba jako kamarád Jarda Zlámal z Dubu
na Moravě, který vyjížděl z domova ve 2
hodiny ráno (!!!). Teď sice budu trochu
předbíhat, ale Jarda se vracel odpoledne
po prohlídce muzea domů. Doma byl v osm
večer a ujel za ten den 660 km …..takže
nejenže nejvzdálenější účastník, ale také
se přiblížil svým výkonem dálkovým jízdám
pana Kocha!!!
Ale vraťme se do Mcel. Dostavila se
paní starostka, stále usměvavá Eva Gleichová a přesně 9:55 proběhlo hlášení
místního rozhlasu (opakované), které zvalo
místní občany k akci u památníku. Takže
účas nejen nás motorkářů a skútristů byla
velice pěkná, ale i místní občané se zúčasnili v nebývalém počtu. Kdosi tam spočítal
stroje a bylo jich tam 24. Pak proběhla oficiální část setkání, kdy jsme s paní starost-

kou řekli několik slov (snad to nebylo 2000,
ale míň), a hlavně jsme poděkovali všem za
pěknou účast na této akci.

vzácná delegace. Bylo to milé, protože
když jsme muzeum navštívili před lety v
rámci Mezinárodního skútrsrazu v Lužanech u Jičína, tak tam také probíhala jakási
bezvýznamná akce, na které sice nikdo
nebyl, ale na parkoviště nás nepustili, takže
jsme museli zcela nedůstojně parkovat na
parkovišti za prodejnou aut :-(.

Když jsme se chystali k odjezdu, objevila se na křižovatce čtveřice skútristů (včetně
jedné rikši) a jednalo se o naše kolegy z
Práchovic na okolí. Bohužel se trochu zdrželi nějakou opravou, takže jsme se vlastně
jen míjeli, ale aspoň vám je tu představím
na fotce, kterou si tam udělali. Takže s nimi
byl celkový počet skútrů a motocyklů 28,
což je taky asi rekordní počet.

Ze Mcel vyjela naše kolona zpátky po
stejné trase až do Horního Bousova, a pak
už jsme pokračovali tak trochu okrajem
Českého ráje do Svijan - resp. Svijanského pivovaru, kde jsme měli objednaný salonek a oběd. No,….na to, že jsme měli
všechno předem objednáno a zajištěno, tak
zase ta obsluha tak rychlá nebyla, takže
jsme vyjížděli směrem do Mladé Boleslavi
trochu se zpožděním, které se nám ovšem
zvýšeným úsilím a zvýšenou průměrnou
rychlostí podaří dohonit, takže před muzeem jsme byli ve dvě hodiny, jak jsme měli
naplánováno.
Zřejmě tam na parkoviště probíhala nějaká akce, byla tam asi 4 auta včetně Laurinky a jinak bylo parkoviště prázdné, takže
to vypadalo, že jsme tam očekáváni jako

Prohlídka muzea byla individuální, takže jsme se tam rozprchli a každý si prohlížel to, o co měl zájem. Bohužel, jako bývalý
škodovák jsem slyšel jen řeči o tom, jak
staré pojetí muzea před rekonstrukcí bylo
hezčí a zajímavější, že teď je všechno strohé, neosobní, nevýrazné, bez nápadu
…..prostě „německé“. Já to vím, vědí to i
všichni ostatní, ale škodovka patří 100%
koncernu VW, tak i muzeum musí být německy ošklivé.
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NA OKRAJ
Ikarusy pokračují

NA OKRAJ
Škoda Š 120L
s předním náhonem

Uvedu jeden příklad: Původně byl hned
proti recepci na začátku prohlídky psací stál
pana Laurina nebo Klementa, na kterém
byla otevřená kniha se zápisky o výrobě,
pero, kalamář, drobné věci, snad i jakýsi
starý telefon …..prostě jako kdyby pan továrník právě vstal od stolu. Po rekonstrukci
se dostal tento stůl do nejzazšího koutu
muzea a byl naprosto prázdný. Teď už tam
chybí úplně :-(. Těžko se naším německým
majitelům přiznává, že VW vzniklo o více
než 40 let později než naše firma, a to ještě
díky Hitlerovi, který si přál motorizovat Německo laciným „broukem“ za 990 marek :-(.
A tak se všichni těšili do depozitáře,
který je přes léto otevřen všem návštěvníkům a o kterém jsme my, co jsme ho již
navštívili, pěli básně v podobě nabídky krásných prototypů Škoda 720, 740 popř. 739
apod. Ale tam nás čekalo další nemilé překvapení. Auta postavená našikmo, mezi
nimi mezery, takže jich je tam možná polovina oproti bývalému stavu, Vepředu Upír z
Ferratu, pak pár novějších prototypů
(Roomster, Yeti, Citygo a pod,) a jinak zá-
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vodní vozy včetně formulí ….takže další
zklamání. A tak plánovaná prohlídka do 17
hod. skončila nevalně a neslavně, většinou
zklamanými pohledy už okolo půl čtvrté, a
tak jsme řešili otázku ….“Co s načatým
odpolednem“. Nakonec jsme se rozhodli
vrátit se do kempu na pivo, že to bude asi
nejlepší řešení, ale ještě jsme se cestou
zastavili u jedné benzinky dotankovat, kde bylo venku celkem příjemné posezení, a tak se nám ten
návrat trochu protáhl, a my jsme
přijeli tak akorát, abychom před
večeří stihli ještě jedno pivko. Cestou jsme jeli aspoň přes Branžeš,
Srbsko a kolem hradu Kost, abychom si ten Český ráj víc užili.

druhá varianta, ale nejsem přesvědčen, že
to byla správná volba. Já myslím, že taková
jedna dobře mířená facka by vlastně vůbec
neškodila :-).
A tak skončil další sraz ČSSČ. Abych
byl k sobě sebekritický, tak i když vím, že to
nebyla moje chyba, za to zpackané škodovácké muzeum ubírám jednu hvězdičku,

K večeři jsme měli tentokrát na výběr
kuřecí nebo vepřové, tak se myslím všichni
docela najedli, a pak jsme zase mohli posedět u piva a nerušeně diskutovat do pozdních večerních hodin, kdy se dost řešila
otázka srazů na příští rok, a co jsme vymysleli, to se dozvíte v kapitole o plánu akcí na
rok 2022. Také jsme se dohodli, že sobotním večerem sraz nekončí, že si uděláme
ještě vyjížďku v neděli dopoledne.
Ráno bylo stejné a klasické, snídaně,
placení, balení, odjezd …..jen jsme se rozdělili do několika skupin, někteří odjížděli
hned k domovu (třeba po dvojicích, když
měli stejné trasy) a my jsme zbyli 4 na tu
dopolední projížďku. Dan projevil přání jít na
Trosky, a tak jsme jeho přání vyhověli a
vydali se kolem zámku Hrubá skála na
Trosky. Ti mladší si to vyšlápli až nahoru, já
a Vlastík jsme hlídali naše stroje na parkovišti …..jinak bychom samozřejmě šli taky,
kdybychom nemuseli hlídat :-).
Když se ti dva (Dan a Libor) turisti vrátili,
jeli jsme k „Samotoči“ na klobásu a limonádu. Tam jsme se a chvilku poseděli, a pak
jsme se přes Tatobity (se zastávkou u benzinky) vydali směrem k Turnovu, jen Vlastík už to otočil
k domovu na opačnou stranu.
My jsme se pak ještě
zastavili na vjezdu k vodárně Rečkov, abych se zase s
kolegy rozloučil já, ale vyběhl tam na nás nějaký nerudný člověk z baráku s tím, že
to dláždil on a určitě ne pro
nás, že si máme přestrkat
motorky naproti do lesa…..viděl jsem na Liborovi
i Danovi, jak svádějí vnitřní
boj, jestli mu dát přes držku
a nebo takticky ustoupit …..
nakonec byla vybrána ta

protože bylo pro většinu účastníků zklamáním. A když uvážím, že tam jsou vystaveny
i některé moje sběratelské dobové předměty, tak jsem vlastně spoluviník :-(. Ale téma
Škoda-automuzeum by bylo na samostatný
článek …. Bohužel musím všem kritikům
současného muzea dát za
pravdu, protože to jeho staré
uspořádání bylo mnohem a
mnohem hezčí, ale to už
jsem vysvětloval. Abych ale
nebyl nespravedlivý, asi je
něco jiného nahnat do muzea třídu z průmyslovky, kde
studenti už znají Favorita
skoro jen z vyprávění, a něco
jiného je parta veteránistů s
průměrným věkem hodně
nad 60 let :-(, kteří si přeji
vidět něco pořádného a ne
čumět do nějaké obrazovky a
multimediálně si krátit čas
návštěvy.
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NA OKRAJ
Škoda 130 RS-739
ÚVMV-1978

NA OKRAJ
Jízdní kolo je
pomalá smrt planety.

Generální ředitel Euro Exim
Bank s.r.o. přinutil ekonomy
přemýšlet,
když
řekl:
"Cyklista je katastrofa pro
ekonomiku země. Nekupuje
auta a nepůjčuje si na ně
peníze. Neplatí pojistky. Nekupuje palivo, nevystavuje
auto potřebné údržbě a opravám. Nepoužívá placené
parkoviště. Nezpůsobuje závažné nehody. Nevyžaduje
více pruhů dálnic. Nestane
se obézní.
Zdraví lidé nejsou pro ekonomiku užiteční. Nekupují
léky. Nechodí do nemocnic
ani k doktorům. Nic nepřidávají k HDP země.
Naopak každý nový obchod
McDonald vytvoří nejméně
30 pracovních míst pro: 10
kardiologů, 10 stomatologů,
10 odborníků na stravu a
výživu, a také evidentně pro
lidi, kteří pracují v samotném
obchodě".

Z A J Í M AV O S T I
Vy starší si určitě pamatujete na soutěžní pořad v
československé televizi
„Zpívá celá rodina“.
Myslím, že podobné pořady byly a možná ještě
jsou vysílány i v jiných
televizních stanicích, ale
v Anglii mají jinou zajímavou soutěž, jmenuje se
„Na skútru jezdí celá
rodina“ …..a jak je vidět,
tak se jedná u soutěž
populární a oblíbenou ve
všech společenských
vrstvách!!! :-)
Minule jsem vás informoval o tom, jak náš kolega Zbyněk renovuje svůj letitý VW Transporter a do kterého patra už při renovaci pokročil. Nyní se můžete podívat, jak vkusně a prakticky zrenovoval přístrojovou desku. Všimněte si, že deska je vyrobena z vzácného druhu
dřeva, Zbyněk prostě svoji profesi truhláře nezapře ani při renovaci auta. Samozřejmě, že po
práci je také nutno odpočívat, a tak si pořídil ke garáži speciální křeslo, kde tráví vzácné
chvíle svého odpočinku.

Že existují fotografické a filmové triky, to by asi bylo nošením dříví do lesa, to je dnes každému jasné, že ne všechno, co vidíme na fotce nebo ve filmu, tak opravu vypadá i ve skutečnosti.
Vzpomeňte si třeba na policejní vozy z minulého čísla Občasníku :-). Ale víte, jak se třeba fotí
takový dynamický snímek bláznivé jízdy tří děvčat na sajdkáře??? Podívejte se, je to zajímavé :-).

Vybírejte pečlivě: cyklista
nebo McDonald?
Tohle stojí za zamyšlení.
PS: Hmmm, a chodci jsou
ještě větší hajzlové. Ti si ani
to kolo nekoupí.

Způsoby dopravy osob traktorem. Podle poslední novelizace vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích se povoluje hromadný převoz osob na vleku za traktorem (zvláště pak
pro odvoz na
očkování
proti
Covid-19),
pro
majetnější majitelé traktoru je
možnost připojení sajdkáru, pro
Zetory jsou zatím
schváleny Velorexy 562 a 700.
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V dnešní době chytrých mobilních
telefonů, popř. snad ještě tlačítkových telefonů na pevných linkách
už ani někteří mladí neznají staré
dobré vytáčecí telefony a už vůbec
nepochopí, jaké to bylo kouzlo
vytáčet číslo…...a jak se s tím dalo
kouzlit třeba v telefonních automatech. Tyto telefony však neumožňovaly psát sms-ky. To se má
ovšem změnit. Moderní vytáčecí telefony jsou výrazně označeny písmeny, takže volaného můžete
vytočit nejen hovorem, ale nově ho už
můžete „vytočit“ i sms-kou :-)

Když jsem před lety viděl na jedné výstavě v Německu (myslím, že byla věnována nějakému jubileu firmy Steib) obrázek motocyklu s dvěma připojenými sajdkáry Steib, tak jsem to
považoval za nějakou reklamní fotku, která má ukázat, že firma vyrábí levostranné i pravostranné sajdkáry.
Ale nedávno jsem objevil podobnou fotografii s novým motocyklem Ural a dokonce i fotografie z provozu. No to si nemohu nechat pro sebe. Snad bych ani s takovou třístopou soupravou jezdit nechtěl, i když nějaké ty drobné zkušenosti s jízdou se sajdkáry už taky mám.
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NA OKRAJ
BMW „vytuněné“
dřevěnými díly

NA OKRAJ
Slovenská Strela
Slovenská Strela je výrobkem firmy Tatra. Nedávno
byla dokončena její renovace a
je vystavena v muzeu v Kopřivnici, které si doufám příští rok
prohlédneme. Zatím je taková
„ochutnávka“.

Indická Jawa 300 se pomalu ale jistě zabydluje na našem trhu i v garážích motorkářů. Sice ta
cena by asi mohla být trochu nižší a mě osobně odradila od koupě, ale na druhou stranu je srovnatelná s cenami dalších jawiček a je na každém, aby se rozhodl, dá-li přednost jawě nebo jinému
motocyklu ve stejné cenové relaci, který třeba taky, stejně jako jawa, pochází odkudsi z východu.
Ovšem ani výrobcům příslušenství neunikla tato skutečnost, a tak není divu, že už pro tento
typ motocyklu máme na trhu závěs k vozíku PAv 40/41. Otázka je, jak to budou posuzovat příslušné orgány (Policie ČR, STK, Dopravní odbory obecních úřadů).

Ten nanuk se sice za tu nehoráznou sumu peněz neprodal (to asi jen prodávající zkusil
….mimochodem, při návštěvě Krkonošského muzea viz. str. 8—11 jsme si ho mohli prohlédnout zblízka, a tak také vím, že se jedná o 100% repliku) ale jak vidíte, model nanuka mu
zdatně sekunduje …..ten se prodal :-)

Již několikrát jsem zmiňoval, že v té naší
partě skúttristů nemáme žádné zažrané fanoušky kolektivních sportů (naštěstí), a tak se
můžeme bavit o motorkách a skútrech a nikdo
neotravuje s nějakým fotbalem, kde se parta
bláznů honí za kusem nafouklé kůže, nebo s
hokejem, kde se menší party honí za kusem
gumy :-(. Ovšem je třeba si uvědomit, že také
jízda na motocyklu je mnohem bezpečnější
než fotbal, jak ukazuje následující porovnání.

Upozorňuji na nová pravidla českého jazyka, který má nyní již 17 pádů místo původních 7. Pravidla vstoupila v platnost s novým školním rokem od 1. září. Je na každém, aby si nová pravidla ve vlastním zájmu co nejdříve osvojil.
1. pád = kdo, co = nominativ
2. pád = koho, čeho = genitiv
3. pád = komu, čemu = dativ
4. pád = koho, co = akuzativ
5. pád = oslovujeme, voláme = vokativ
6. pád = o kom, o čem = lokál
7. pád = s kým, čím = instrumentál

_____________________________________________________________________

8. pád = kdo z koho = korytativ
9. pád = koho jak = buzerativ
10. pád = koho kam = delimitativ
11. pád = kdo koho = likvidativ
12. pád = jak na koho = intrikativ
13. pád = komu co = podmazativ
14. pád = co za co = korupcionál
15. pád = jak komu = protekcionál
16. pád = kdo s kým = kopulativ
17. pád = co na co = prezervativ
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Č TENÁŘI

NÁM PÍŠÍ

Letos
se
opět
jel známý a tradiční veteránský
závod 1000 mil
Československých, i když už
to není 1000 mil
(tedy cca 1600
km),
ale
jen
1200 km, i tak
je to myslím pro veterány slušná porce. Závod startuje z Prahy z Opletalovy ulice od
budovy Autoklubu české republiky.
První přestávku na kávičku měli v Kolíně, a tam právě na ně číhal
kolega Pavel Gabriel .

Další zajímavá zpráva přišla od kolegy Fandy Staňka, který si vyrazil na opravdový skútristický čundr se svým kamarádem.
Ahoj. Posílám několik foteček z naší společné cesty s Bohoušem. Za
3 a půl dne najeto 780km. 1 den k Chebu (Luby u Chebu za kamarádem)
druhý den Aš a do Německa. Pak jsme to stočili nahoru a přes Německo.
Zpět do ČR přes Klingental. Dále Krušné hory po hranici, Klínovec a
zpět přes Teplice a domů. Prasátka jela jak když je na nože berou. :
- ) ) Žádný problém. Počasí vyšlo super. Měj se. Franta a Bohouš
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NA OKRAJ
...pokračování Strely

NA OKRAJ
Test akumulátorů
8 leté Tesly
Baterie Tesly byla při
zkoušce na odpis nečekaně brzo. Elektromobil byl 8
let starý a měl najeto 156
000 km. Její výměna se
však cenově nevyplatí.

Určitě jste už slyšeli o tom, jak se zatoulal dopis a kdesi se toulal delší či kratší dobu,
mluvilo se i o několikaletém bloudění. A teď si představte, že se zatoulá mail. To už je mimo
rozsah mých počítačových znalostí, nicméně 27.8.2021 mi dorazil mail od kolegy Martina
Semanského, který napsal a odeslal 19.4 2021. A pak že je technika neomylná !!! :-)
Ahoj Marceli,
děkuji za mail, zatím s účastí na těchto srazech neuvažuji.
Jinak jsem rozšířil "flotilu" o tohoto fešáka, určitě poznáš co to
je (jak by ne, o posledním modelu z této řady Jawy jsi dal článek na
str. 49 Občasníku 75), měl jsem na to zálusk už od loňska. Jsou tam
i fotky skútra po zimní údržbě ...
Hodně zdraví a pozdravy z Prahy, Martin Semanský

i
4. srpna 2021

Elektromobily se dlouhou
dobu jevily jako velmi pravděpodobná náhrada nejen
dieselových automobilů, ale
dokonce všech vozidel se
spalovacím motorem. V poslední době se čím dál častěji kladou otázky, zda li je
elektromobil opravdu šetrnější než klasické spalovací motory. I přes nulové emise totiž dochází k ničení životního prostředí kvůli nešetrnému likvidování baterií.
Jak se ukázaly nové zkoušky, s bateriemi by to mohl být
větší problém, než se doposud myslelo.
Evropská unie vydává opět
nové předpisy
V nedávné době zveřejnila
Evropská unie své nové plány v souvislosti s elektromobily. Tentokrát se ukázalo, že
byl ve hře zdravý rozum. I
před velký rozmach elektrických vozidel se stále jedná o
příliš málo otestované modely. Není totiž přesně jasné,
kolik vydrží kilometrů, a jak
často se bude muset měnit
baterie. Na této výměně závisí celý ekologický provoz
elektromobilu. Čím častěji se
bude akumulátor měnit, tím
méně jsou elektrická vozidla
ekologická.
Tesla má špatnou baterii
už po 8 letech
Podle nově provedených
testů u Tesly s nájezdem 156
000 kilometrů a stářím 8 let,
se zdá být baterie po takovém provozu zcela na odpis.
Pokud by se ukázalo, že jsou
na tom i ostatní modely podobně, a baterie vydrží přibližně stejný provoz, mohl
by tento rozmach elektromobility ve skutečnosti
planetě jenom ublížit. Akumulátory se totiž zatím nedají

Kolega Pavel Gabriel byl na nějakém dalším setkání veteránů, kde svým chytrým mobilem zachytil několik zajímavých záběrů.
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Je zajímavé, že v Německu, tedy jmenovitě v
bývalé NDR, úplně nezavrhli těch 40 let socialismu, ale trochu nostalgicky (i když zřejmě s patřičným nadhledem) se k
tomuto období vracejí.
Nestydí se vydávat časopis Oktan 79, který píše o
vozidlech bývalé NDR a
vlastně také celé RVHP, a
vůbec nikomu nevadí, že
úvodník časopisu BILD je
o dovolené jako před 40
lety v NDR.
A právě proto, že na
titulní fotografii jsou
manželé Geroltovi (které
jsme navštívili s naším
klubem v Drážďanech) s
krásnou Tatrou 603 a německým obytným přívěsem, tak se můžete podívat i vy…...a to
hlavně proto, že mi tento článek poslali.

Důchodci Karel (69) a Beate Gerolt
(65) z Drážďan s Nagetuschem (Rok
výr. 1966) a Tatrou 603 (1964). "V
NDR jsme již měli kartáč pro hlodavce, o který jsme se s láskou dlouho
starali." Před pěti lety jsme koupili
další. Jakmile jste vešli dovnitř, znovu
se dostavil známý prázdninový pocit.
Celý život jsme nadšenci kempování a
cestování. Jezdily s námi naše děti,
teď jsou s námi vnoučata. Náš přívěs
je pro nás luxus a se svým aerodynamickým tvarem prostě bezkonkurenční. V tuto chvíli děláme spíše krátké
výlety, na dálnici dosahujeme rychlosti
110 km / h, takže jsme dostatečně
rychlí. Dalším cílem je Švédsko! "

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/wir-machen-urlaub-wie-vor-40-jahren-hier-campt-die-ddr-77436010.bild.html

Další zajímavý dopis i s fotkami přišel od Davida Prchala z Chomutova. V jeho případě je
asi moc dobře, že „jablko nepadlo daleko od stromu“ a vy se tu můžete podívat již po několikáté na to, čím by se měl mladý muž zabývat ve volném čase :-)

ŠKOLNÍ MODEL MOTORU DKW 200

Dobrý večer Marceli,
pročítám občasník a říkám si, že bych se Ti taky mohl zase něčím
pochlubit. Od táty jsem na podzim dostal "stabiláček" DKW 200ccm, vyrobený někdy na přelomu 30.a 40. let minulého století. Bohužel byl
poškozený regulátor, tak jsem sehnal další polomotor na díly. A když
už se mi povedlo motor zprovoznit, hledal jsem nějaké "využití".
Výsledek je na videu:https://youtu.be/hed1o0K75sQ
A aby byla zpráva alespoň trochu skútrácká, tak musím konstatovat,
že mě pěkně vypekla indukční cívka. Loni mi odešla původní bakelitová, tak jsem ji nahradil novou druhovýrobní indukční cívkou MADE IN
CZECH REPUBLIC asi za 450Kč. Najel jsem na ní sotva 300km a konečná.
Za tepla přestala fungovat. Jiné indukčky s sebou nemaje, skočil jsem
na skutr mojí drahé polovičky (Peugeot Satelis), dojel jsem z Plasů
do Chomutova pro dodávku. Mezitím se přítelkyně procházela po ZOO a
hlídala skútr v Plasech. A domů jsme jeli všichni tři dodávkou.
S
jinou
indukčkou
jsem
potom
najel
dalších
300km
jako
nic :) Člověk aby vozil od všeho 2-3 kusy, aby měl jistotu, že bude
díl fungovat. To už mě kdysi vypekl i nový kondenzátor, skákal jsem
kolem Standarda 2 dny, s tím, že kondíkem to není, že ten je nový. A
ejhle. Nový, ale vadný.
Pohodový zbytek večera přeji,David Prchal ………..viz další strana
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NA OKRAJ
pokračování
nijak ekologicky likvidovat, a
jejich časté ničení je ve skutečnosti podle zjištěných informací horší, než samotný
provoz automobilu se spalovacím motorem Slavný YouTuber se nedávno rozhodl,
že koupí a otestuje 8 let starý
model Testy. Záruka na baterii trvá přesně 8 let, takže
nedávno vypršela. Vůz měl
při testu najeto 156 000, což
není nijak velké číslo.
Pro porovnání například
Volkswagen Passat, nebo
Škoda Octavia s motorem
TDI jsou při stejném počtu
kilometrů teprve „dobře zajeté.ˮ Přestože je Tesla model
3 stále v super stavu a nikdy
nebyla havarovaná, je už
téměř nepoužitelná pro normální řidiče.
Baterie ztratila za 8 let kapacitu
Jejím největším problémem
je špatná baterie, která
umožňuje jenom zoufale nízký dojezd. Při nabíjení automobilu se udávaný dojezd
zastaví na pouhých 79 kilometrech, a nabíjení se zastaví, protože je baterie
zcela nabita. Používáním a
stářím totiž ztratila svou kapacitu, a nyní je plně nabita
už při dojezdu necelých 80
km. Automobil je tedy možné
používat pouze na velmi
omezené vzdálenosti.
Cena výměny baterie se
přibližuje celkové ceně
elektromobilu
Možným řešením by mohla
být výměna baterie. To
ovšem není tak jednoduché,
protože tato operace by byla
tak nákladná, že by se v žádném případě nevyplatila.
Cena výměny je jen o něco
menší než částka, za kterou
YouTuber elektromobil koupil. Z tohoto testu vyplývá, že
pokud by na tom byly ostatní
elektromobily s výdrží baterie
podobně, rozhodně by to
nemělo nijak pozitivní vliv na
životní prostředí, jak někteří
tvrdí.
Zdroj: Hoovies Garage, Tesla,
123Cars

NA OKRAJ
Prečo naši slovanskí
predkovia nedarovali
rezané kvety

Naši predkovia vedeli, že
odtrhnutý kvet sa snaží prežiť
bez koreňov a tým pádom
vysáva životnú energiu z
okolitého prostredia, čiže aj z
ľudí, zvierat a ďalších rastlín.
Mimochodom, preto sa ani
liečivé byliny nesušili v obytných miestnostiach.
Bulharská veštkyňa Vanga
odmietla prijať vo svojom
dome človeka, ktorý jej priniesol kyticu kvetov. “Prečo
mi nosíš domov smrť?”
spýtala sa. Ak jej niekto chcel
dať kvety, mohol jej priniesť
kvetinu v kvetináči. Vanga
hovorila: “Odtrhnutý kvet je
symbol smrti, veď je zbavený
schopnosti žiť.”
Na Kube napríklad vidno
rezané kvety iba na cintoríne
a polícia môže uložiť pokutu
za odtrhnuté kvety.
Tradícia darovania rezaných čerstvých kvetov k nám
prišla spolu s kresťanstvom.
Hlavne byzantskí kňazi vnútili
Slovanom tradíciu krášliť izby
rezanými kvetmi. Darovať
rezané kvety nebol tradičný
zvyk Slovanov, čo potvrdzujú
historické literárne pramene.
Zvyk venovať kytice rezaných kvetov sa spája okrem
iného aj s oslavou narodenín,
ku ktorej zvyčajne patrí aj
torta a sviečky. Zvyk sfúknutia sviečok nám bol takisto
vnútený. Sfúknutá sviečka
pritom oslávencovi uberá
na životnej sile! Veď horiaca
sviečka symbolizuje plameň
života, a naopak smrť sa
často opisuje slovami “až
tvoja sviečka dohorí”…

A pokud si nepustíte Davidovo video, tak jsem ho
raději požádal o pár foteček jeho výtvoru, na které se
nyní můžete podívat.

Kolega Ivan Maroš už asi ze svého bydliště vidí na Slovensko :-), a tak mi poslal právě
od našich východních sousedů zajímavé informace. Sice se nejedná o skútry, a už vůbec ne
o čezety, ale o létající automobil. Pro porovnání jsem přidal ještě obrázky známého
„létajícího“ citroena, který běžně používal pro své útěky Fantomas :-).
28.června 2021 se uskutečnil první dálkový let "létajícího automobilu" a to mezi Nitrou a Bratislavou. Konstruktérem a také prvním
pilotem je slovenský vynálezce a designér Štefan Klein. Dráhu dlouhou asi 90 km urazil přibližně za půl hodiny a zahájil tak novou éru
v automobilovém letectví.

Málem bych zapomněl, Ivan ještě poslal krátký vzkaz a dvě fotečky z výletu.
Posílám dvě fotky z nedělní vyjížďky. Skútr na Stříbrném jezeře a
skútr v Polsku. Ivan
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Nedávno jsem dostal následující mail, a protože sajdkáry jsou mi stejně blízké jako skútry,
tak podobné maily vždycky vítám. Kromě toho. Jako klub máme určitou formu „družby“ se
Sidecarclubem Nasavrky. Ten ovšem zatím nemá zak skvělý vlastní časopis jako česká sekce Skútrklubu (pozn. red. Jedná se o Čezetářský občasník), a tak se velice rád zhostím úkolu
pomoci našim kamarádům ze Sidecarclubu popularizovat sajdkáry v médiích.
Samozřejmě, že pisatel mailu má pravdu, prototypy Velorexu 560 (pod názvem Motorex
560) byly vyrobeny v Jawě a byly plechové, a tak je jeho objev určitě zajímavý. Ještě snad
mohu dodat, že jsme si už vyměnili několik odborných mailů :-) a mohu vám prozradit, že pan
Tureček už se stal šťastným majitelem tohoto kousku historie.
Dobrý den pane Malypetr,
dostaly se ke mně fotky sajdky, vypadá jako Velorex 560, ale do
detailu tvary neodpovídají, místo plexištítu je výklopná kabina, a
loďka je plechová. Prý by to mohl být nějaký prototyp z počátku výroby. Věděl byste o tom něco víc? Nebo jde o nějaký podomácku vyrobený
originál? Sám mám Velorex 560, četl jsem, že první série byla plechová, ale fotku nemám, natož v realu jsem ji neviděl.
Děkuji za Váš názor.
S pozdravem Rostislav Tureček, České Budějovice

...a ještě mail z Německa
Ahoj Marceli,
diky za odpoved, mam se
docela dobre, na motorce jsem prozatim najel
jenom 1750 km, coz je
malo, jinak zvladnu tak
5-6 tisic. Dvakrat jsem
byl v Klatovech-Svihov
u kamarada. Letos jsme
chteli objet Cechy kolem hranic, ale nakonec
jsme nejeli. Ted na víkend jedeme na motosraz
do
Nepomuku.
Jezdime
tam pravidelne uz urcite 15 let. Letos maji
20 vyroci.
Za chvili je konec sezony, ktera pro nas motokare vysla na h..…o.
Od kamarada kupuju MZ
ETZ 250 za slusnou cenu. Mozna ji privezu az
na jare, mam malo mista
a u neho neprekazi.
Zdravim te a uz se tesim na dalsi obcasnicek.
Prikladam
jeste
fotku te MZ, ma nadrz
od motorky AWO. Fotka
je ze srazu socialisticky vozidel v Hnacove. Leo

Pavel Gabriel opět vyjel a fotil ….tentokrát na Setkání přátel Jawy 4. září v Ledcích u Hradce Králové — rodišti zakladatele
Jawy pana Ing. Františka Janečka.
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Dacia 1100

S TŘÍPKY

Z H I S TO RI E

RVHP

Tak jsme se při putování po zemích bývalé RVHP po směru hodinových ručiček kolem
bývalého Československa (dříve ČSSR), dostali vlastně do Maďarska (dříve MLR), ale toto
nebyla země výrobě automobilů zaslíbená, takže se podíváme ještě trochu na jih, kde se nachází Rumunsko (bývalá RSR). Tam, jak určitě dobře víte, sídlí výrobce automobilů
značky Dacia ….a to už je pro nás zajímavější, protože její počátky spadají do období
RVHP, i když v současné době se Dacia „proslavila“ výrobou levných automobilů, ale to už je
jiná historie. Dacia 1300 byla oproti škodovkám dražší, měla sice silnější motor a zřejmě i
větší zavazadlový prostor, ale myslím, že s kvalitou to nebyla taky žádná velká sláva a osobně se mi tvar její karosérie (stejně jako Renaultu 12) nikdy nelíbil. Ani jsem v ní snad v životě
neseděl. I tak si ale zaslouží, abychom se podívali v rychlosti na její historii a nějaké obrázky.

Motor – 1108 cm³, 32 kW
Délka – 3995 mm
Šířka – 1490 mm
Výška – 1405 mm
Rozvor – 2270 mm
Rozchod – 1256/1226 mm
Váha – 760 kg
Max. rychlost – 130 km/h

Dacia je největší rumunský výrobce
automobilů, který od září 1999 patří do francouzské skupiny Renault.
Aby se zkrátila doba mezi návrhem a
zahájením sériové výroby automobilu, rumunské orgány považovaly za nutné vyrobit
automobil na základě licence získané od
zahraničního výrobce. Po historické návštěvě francouzského prezidenta Charlese
de Gaulla v Rumunsku v roce 1966 bylo na
stranické úrovni rozhodnuto, že se v závodě
Dacia budou vyrábět automobily v licenci
Renault. Z technických a ekonomických
důvodů smlouva byla podepsána v září
1966. Renault umožnil rumunské straně
zahájit montáž přechodného modelu dříve,
než bude zahájena výroba modelu R12.
Nejprve byl vybrán model Renault 16, ale
nakonec bylo rozhodnuto vyrábět model
Renault 8.
Dacia se „narodila“ v roce 1966 v
Colibaşi (dnes
Mioveni)
v
okrese Argeş;
na
základě
dohody mezi
komunistickými úřady a francouzským výrobcem automobilů Renault, který počítal s montáží modelu Renault pod značkou Dacia. Stavba
automobilového závodu v Mioveni byla zahájena v roce 1966 a byla dokončena v
rekordním čase jen za rok a půl. 1. července 1968 začaly testy na 217 pracovních
stanicích v závodě a 3. srpna 1966 byla
testována první pohonná jednotka. 20. srpna 1968 začíná výroba modelu Dacia 1100,
modelu s licencí pod Renaultem R8; to byl
sedan s pohonem a motorem vzadu. První
auto, které opustilo bránu továrny, dostal
jako dárek tehdejší prezident Rumunské
socialistické republiky Nicolae Ceausescu.
Po Dacii 1100 následovala Dacia
1300, která se začala vyrábět v srpnu
1969, model s licencí R12, který byl představen na autosalonech v Bukurešti a Paříži. Dacia 1300 byl čtyřdveřový sedan s pohonem předních kol. V letech 1970 až 1980
vyvinula Dacia celou řadu modelů, které
budou zahrnovat několik typů osobních a
užitkových vozidel. V roce 1970 se tak objevily 3 verze sedanu Dacia 1300, mezi nimi:
1300L (de luxe), 1300LS (super de Luxe) a
Dacia 1200 a v roce 1973 byl uveden na trh
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model Break. Tento model byl vyroben ve
více než 2 milionech kusech a stal se tak
stejným symbolem jako Trabant pro východní Německo. Také v roce 1973 byl
uveden na trh model Dacia 1302. Dacia
také vyrobila dodávkový model s názvem
D6, kopii modelu Renault Estafette.
Po roce 1980 se Dacia snaží vyrobit
model pro město, tento model se jmenoval
Dacia 500 nebo Lăstun a vyráběl se v
Temešváru. Byl vybaven motorem o objemu 499 cm3 s výkonem 22 k a spotřebou
3,3 l / 100 km. model byl po roce 1989 vyřazen z výroby kvůli problémům s kvalitou
a vysokou cenou.
Také v 80. letech vyrobila Dacia
model 2000. Tento model byl speciálně
vyroben pro elitní PCR (Rumunská komunistická strana) a byl k dispozici v černé
nebo tmavě modré barvě, přičemž jeho
výroba byla také omezena.
Na výstavě v Bukurešti
v roce 1979
byla představena restylovaná
verze
modelu 1300, Dacia 1310. Změny se skládaly z: 2 párů světlometů, větších zadních
světel, nových nárazníků a nového interiéru. To bylo inspirováno restylingem provedeným Renaultem pro jejich model R12.
Dacia byla také prodávána v Anglii pod
názvem Dacia Denem, v Německu pod
názvem ARO Familia a v Řecku pod názvem Dacia Delta. Špičková varianta zahrnovala elektricky ovládaná okna, litá kola a
pětistupňovou převodovku. ARO 10 bylo
naopak prodáváno pod názvem Dacia
Duster. Ve stejném období byla vyrobena i
Dacia 1310 Sport.
Na výstavě v roce 1979 dav obdivoval Brasov, kupé založené na modelu
1310 a vytvořené v dílně v Brasově. Vedení souhlasilo se zahájením výroby a od
roku 1983 se pro privilegovanou mládež té
doby vyrábí luxusní varianta Dacia Sport
1410. Tyto vozy byly také velmi populární
na soutěžích a řidiči jako Nicu Grigoraş
upravili staré motory Renault a dosáhli
úžasných výkonů. V roce 1985 začali inženýři Dacia navrhovat první auto se 100%
rumunským designem, ale to se začalo
vyrábět až v roce 1995.

Nejdřív se zase podíváme na základní
motorizaci 1300 a rozdíly v rozměrech hlavních typů, a pak se už vrhneme na obrázky.

NA OKRAJ
Dacia 500 Lăstun

Technické údaje:

Zdvihový objem 1289 cm3
Výkon 40 kW (54k) při 5260 ot./min.
Točivý moment 88 Nm při 3000 ot./min.
Délka
4 340 mm (sedan)
4 404 mm (kombi)
4 148 mm (kupé)
Šířka
1 636 mm
Výška
1 435 mm (sedan)
1 455 mm (kombi)
1 250 mm (kupé)
Rozvor
2 441 mm
Pohotov. hmot. 930 kg (sedan)
960 kg (kombi)
880 kg (kupé)
Samozřejmě začneme základním modelem—limuzínou, čtyřsvětlová maska přišla do
luxusních modelů, pak do faceliftu.

V letech 1984 až 1985
byly provedeny homologační
testy prototypu a 25. září
1985 byl Lăstun oficiálně
schválen. Produkční verze
měla vnější skořepinou z
polyesteru vyztuženého skelnými vlákny. Příčně byl vpředu uložen vzduchem chlazený dvouválcový motor o objemu 499 ccm o výkonu 22,5
hp. Agregát byl odvozen od
čtyřválcového motoru boxer
Oltcit Club, ze kterého byla
odebrána pouze polovina
bloku, a snížením zdvihu byl
snížen objem válců. Čtyřstupňová převodovka byla
zkopírována z Trabantu,
včetně stejné ovládací páky
na volantu, pohon byl na
přední kola.

Typ 1306

...a taky pro železniřáře
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https://www.autocritica.ro/feature/
dacia-lastun-ideea-rebutul/

NA OKRAJ
Dacia 2000

Od základních modelů byly samozřejmě
odvozeny kombíky, které byly ve východní
Evropě vždy vyhledávané.

Dacia 2000 bývalého rumunského presidenta se zachovala do dnešních dnů.
Tento konkrétní čtyřkolý
klenot z roku 1981 s přídomkem Comrade (v překladu soudruh) má pod kapotou
benzinový motor o objemu
2,2 litru o výkonu 115 koní,
díky němuž je údajně bez
problémů schopen upalovat
až 180kilometrovou rychlostí. Kromě solidní dynamiky je
s podivem i zástavba třístupňové automatické převodovky,
posilovače řízení, tempomatu
ovládaného tlačítky na multifunkčním volantu, dále elektricky stahovatelných oken,
klimatizace a centrálního
zamykání. Tohle rozhodně
žádná jiná Dacia v osmdesátých letech nedostala.
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Dacia Pick-up je souhrnný název pro
Dacii 1302, 1304, 1305, 1307 a 1309. Jsou
to pick-upy vyráběné rumunskou firmou
Dacia od roku 1975 do roku 2006. V roce
1975 začala výroba Dacie 1302. V roce
1982 ji nahradila Dacia 1304 a o dva roky
později Dacia 1305. V roce 1992 se začaly
vyrábět Dacia 1307 a 1309. Výroba Dacie
1309 skončila už roku 1997, ostatní modely
se ale vyráběly až do roku 2006, kdy je
nahradil Logan Pickup. Vozidlo bylo k dostání s motory o objemu 1,3 l, 1,4 l, 1,6 l a
1,9 l s pohonem předních kol nebo zadních
kol nebo 4x4.

Některé pick-upy byly docela velké. Viz
další strana.

NA OKRAJ
Dacia a fotomodelky

A jako u jiných značek, tak i u Dacie
nejdeme různé ty specialitky, např. prodloužené verze (délka 5125 mm) včetně sanitky
nebo zajímavé třídveřáky, ke kterým jsem
nenašel žádné informace.

Třídveřové modely Brasovia se k nám
nedovážely, a tak nejsou ani moc známé.

Měli jsme tady tu prodlouženou sanitku,
tak ještě přidáme další sanitky a k tomu
pohřební vůz pick-up i policejní verzi kombi.
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NA OKRAJ
….a ještě jednou

Ale vraťme se k těm specialitám a mám
tu pro vás lahůdku v podobě Dacie kabriolet. Ovšem co bylo myšleno vážně a co je
nějaká přestavba vám neprozradím, protože
to nevím :-(. Nicméně ten kabriolet mi připadá jen jako limuzína s odříznutou střechou.
To ostatní vypadá jako opravdová auta, ale
počet vyrobených kusů asi nebude velký.

Současná móda dělat různé designové
studie podle vzoru starších známých modelů se nevyhnula ani Dacii 1300, a tak se
můžete podívat, jak by tento automobil měl
vypadat dnes podle současných designerů.
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NA OKRAJ
Dacia a sport

Sportovní vůz Dacia 1300 Spuderka byl
vyvinutý jako základ pro další sportovní
úpravy vozu pro závody a soutěže. Obrázky
ze závodů vidíte v rubrice „Na okraj“.

Objem motoru zůstal stejný 1289 cm3,
ale výkon by zvýšen na 84 k při 6800 ot./
min., točivý vzrostl na 118 Nm při 6 000
ot./min. Výška vozu se snížila o 89 mm,
suchá hmotnost byla snížena na 840 kg
tzn. o 50 kg.
Tak jsme tak letem světem probrali historii značky Dacia, ale tím jsme v Rumunsku ještě neskončili, protože tu máme také
ještě jedinou pravou rumunskou značku
ARO a ještě jednu francouzskou licenci od
Citroenu se značkou Oltcit.

29

NA OKRAJ
ARO IMS 57,
M 59 a M 461
Všechny tyto vozy byly kopie sovětského GAZu 69,
lišily se hlavně motory a
postupně se vylepšovaly.

ARO (Auto România) byla automobilka zabývající se výrobou offroadů. Sídlila ve městě Câmpulung v Rumunsku. Rumunská továrna vyrobila první terénní automobil, 57 IMS, roku 1957. Roku 1959 byla zahájena
výroba modelu M 59. V roce 1964 se začal prodávat model M 461, který byl
určen na vývoz, a prodalo se ho celkem 53 000 kusů do 55 zemí světa.
Od roku 1972 se vyráběla řada ARO 24 v celkem pěti provedeních.
Roku 1980 se začalo s výrobou automobilů ARO 10. V osmdesátých letech se
začaly také montovat dieselové motory a roku 1989 motory na zemní plyn. V roce 1997 se začalo s výrobou vojenských vozů ARO Dragon.
Společnost ohlásila bankrot roku 2006 a následně zanikla. Za dobu své existence firma
vyrobila 380 000 vozidel. Většina produkce byla určena pro export.
Myslím, že touto automobilkou se nebudeme moc zabývat, i když pamětníci si určitě pamatují terénní vozy ARO z našich silnic, a to hlavně jako vozy služební v zemědělství, v horských chatách, u energetiků apod. Tady pro nás bude hlavně zajímavé to, že všechny rumunské automobilky byly pod centrálním vedením komunistické strany propojeny, takže podvozky vozu ARO 10 byly použity i pro čtyřkolky (4x4) vozů Dacia a Oltcit, ke kterým se ještě
následně dostaneme.

.
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Model ARO 12 byl vyroben v limitované
edici pro MApN. Byl vyroben na podvozku
Aro 10, převodovce Aro 10 a karoserii Dacia 1310 Break. Motor byl vznětový tříválec
a pohon 4x4. V roce 1987 bylo ve spolupráci s Uzina Dacia vyrobeno 14 kusů modelu
ARO 12. Nicolae Ceauşescu byl modelem
předcházejícím finálnímu modelu ohromen
a dal souhlas s jeho testováním.
ARO 12, byl vůz s pohonem všech kol a
světlou výškou výrazně zvýšenou ve srovnání s běžným kombi Dacia. Ačkoli se Nicolae Ceauşescu tento model velmi líbil, Elena
Ceauşescu nedala souhlas ohledně velkovýroby modelu. Důvody tohoto odmítnutí
nejsou známy (asi to měl Nicoilae stejný
jako u nás Nečas, když to za něj všechno
řídila ta dekadentní blonďatá samice :-)).

Jak jsem již předeslal, tak bylo vyrobeno několik kusů (snad jen prototypů) modelu ARO 16, který opět využil podvozkové
orgány ARO 10, ale karosérii vozu Oltcit.
Bohužel, žádnou pikantní historku jsem o
tomto vozu nenašel, stejně tak jako žádné
další údaje. Tak aspoň pár obrázků tohoto
možná zajímavého nápadu. Takových malých čtyřkolek moc není, možná jen Fiat
Panda, který je ovšem v horských oblastech jižní Evropy velice oblíben.

NA OKRAJ
Nemáte chuť na
trochu pivánka???

Teď jsem si ale uvědomil, že vlastně
Oltcit je licenční Citroen a tato mateřská
firma taky v minulosti vyráběla zajímavé
malé vozidlo s pohonem 4x4, o kterém se
toho moc neví a možná jste ještě o něm
neslyšeli. Jedná se o známou „kachnu“ čili
Citroen 2 CV AW (4x4) Sahara, který byl
vybaven dvěma shodnými pohonnými agregáty, zvlášť pro přední a zadní nápravu.
Možná, že modelem ARO 16 chtěl Citroen
zaplnit díru na trhu, která po ukončení výroby terénní kachny vznikla.
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Na další straně to máte i s
donáškou ke stolu, samozřejmě od sličné šenkýřky .

NA OKRAJ

První série vozidel ARO 24 se vyráběla
mezi roky 1972 a 1976. Charakteristická
byly hranatými předními světlomety použitými i u vozů značky Dacia a zadními světly
převzatými z modelu IMS. Když roku 1977
prošel automobil redesignem, získal vpředu
okrouhlé světlomety, které se nejdříve montovaly samostatně a od roku 1985 ve dvojicích na každé straně. Spolu s tím upravili
návrháři i přední masku vozidla.
Vozidlo se hodilo do terénu, kde zvládalo překonávat příkrá stoupání. Poradilo si i
s brodem o hloubce 60 centimetrů. Umožňovalo rovněž jízdu s náhonem všech čtyř
kol. Zájem o vozidlo projevili nejen domácí,
rumunští, odběratelé. Do roku 1985 se vyrobila rumunská továrna odhadem 125 000
vozidel ARO 24 a z toho téměř čtyři pětiny
(93 000 vozidel) bylo určeno na vývoz. Jeden automobil verze 244 si v upravené verzi
objednal i rumunský
vládce Nicolae
Ceaușescu.
Po roce 1989 se spektrum nabízených
motorů do vozidla ARO 24 neustále zvětšovalo, takže automobil poháněly jednotky od
Andorie, Chrysleru, Daewoo, Peugeotu,
Fordu či turbodiesel vyvinutý automobilkou Toyota. Rozšířila se i nabídka karosářských verzí o nákladní ARO 320, sanitku
ARO 323 či taxíky ARO 328 Maxi a ARO
328 Maxi Taxi určené pro šest cestujících. Další modernizace se uskutečnily
v letech 1995 a 1998. Konec výroby nastal
roku 2006, kdy zkrachovala celá automobilka ARO.
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Firma Oltcit Craiova vznikla v důsledku partnerství mezi rumunskými
státními (vládními) úřady a francouzskou automobilkou Citroën. O rok
později (1977) tedy v Craiově začíná výstavba moderní továrny na stavbu
malého automobilu. V továrně byly vyrobeny čtyři verze: Speciální - vybavený motorem Visa a LNA, 652 cm³, Club - vybaven motorem o objemu
1129 cm³ a 4stupňovou převodovkou, Club 12 TRS - původně vybaven
motorem o 1200 cm³, ale byl nahrazen motorem 1299 cm³ a 5stupňovou
převodovkou; vůz byl určený na export do Francie, Nizozemska, Belgie, Maďarska, Československa, Polska, Jugoslávie, Argentiny, Uruguaye, Paraguaye, Ekvádoru, Venezuely,
Kostariky, Kolumbie, Sýrie, Jordánska, Egypta, Turecka, Bulharska. Club 12 CS - byl k dispozici od 1993, dvoumístná dodávka; Motor o objemu 1299 cm³ a pětistupňová převodovka. Po roce 1989 výroba pokračovala pod názvem Oltcit až do roku 1994, kdy byl název
změněn na Oltena (změněno bylo i logo); výroba těchto verzí pokračovala až do podpisu
smlouvy s Daewoo, kdy došlo k další změně názvu z Oltena na Rodae.
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Oltcit a sport

http://www.automobileromanesti.ro/
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Je to smutné, ale další motorkářská sezóna bude za námi
a řekněme si, že nebyla úplně ideální. Z jara zlobil Covid a
vlastně opatření s ním spojená nás otravují do teď. A počasí??? Bylo asi příznivější pro zemědělce než pro motorkáře.
Rozhodně nás netrápilo přílišnými vedry a suchem :-(.
Ještě nám zbývá několik akcí, dva zářijové srazy asi nechám do příštího čísla Občasníku. Jestli nám počasí dovolí
ještě nějakou vyjížďku, tak se třeba svezeme ještě v říjnu.
Otázka našeho pravidelného předvánočního setkávání je

ještě zcela otevřená. Burzy asi ztrácí na aktuálnosti a návštěvnosti, a to jak z hlediska prodejců, tak i kupujících, takže
návštěva předvánoční chotusické burzy už není atraktivní, jak
bývala dříve.
Každopádně, až bude jasno, objeví se informace na webu
nebo ve vašich mailech (samozřejmě těch, které mám ve
svém adresáři). První akcí v novém roce je novoroční setkání
pod Řípem, a pak už zase by to mělo být (aspoň doufejme)
podle našeho plánu akcí pro rok 2022.

Rok 2022….... kdo ví, co bude, jak nám naše plány
zase zkříží a zkomplikuje Covid (a nebo něco jiného :-(). Takže všechny akce je třeba brát s rezervou, ale srazy si naplánovat takhle předem musíme kvůli zajištění ubytování, ale to
není nic nového, to už všichni, kteří něco organizujeme, dobře
známe. Samozřejmě že ti, co se jen „vezou“ si mohou myslet,
že to přeháním…..a pak mohou kritizovat. To taky dobře známe :-(.
Takže ty jednodenní akce….Dobříč, Jablonec, Křivoklát,
popř. Zbečno (to je taková akce v záloze) budou realizovány
a uskutečněny podle aktuálního stavu. Ty srazy můžeme probrat trochu podrobněji:
13.-15.5.2022 - Nelahozeves - Akci zajišťuje Jirka Hájek jako novic mezi našimi organizátory, tak mu držme palce.

29.-31.7.2022 - zatím nerozhodnuto, ale návrh je např.
opět Krkonoše - Rýchorská bouda. Další návrh byl Východní
Čechy, k čemuž se hlásili organizátoři Hartman a Homolka
společnými silami, čili jakási organizátorkaá dvojice H+H.
Tady ale není ještě úplně jasno s termíny, takže může
dojít k prohození termínů dvou posledně jmenovaných srazů.

26.–29.5.2022 - Žamberk, Kopřivnice - Jedná se o delší, a dokonce 4denní sraz. Představa je taková, že první den
přespíme
někde v okolí Žamberku, navštívíme Muzeum starých strojů a technologií, pak přejedem někam na Novojičínsko, kde navštívíme nové muzeum Tatra v Kopřivnici a
v neděli návrat domů. Akci zajišťuje Zdeněk Paulus, to je další organizátorský novic v rámci našeho klubu.

26.-28.8.2022 - Zruč nad Sázavou - Pravidelný každoroční sraz, ubytování zajišťuji já, vyjížďka bude upřesněná,
vymýšlejte, už máme to okolí dost proježděné. Po letošním
srazu to vypadá, že opět bude ubytování „V rákosí“ a návrh
byl navštívit za po letech „Hitlerovy mosty“
10.-12.9.2022 - Lhenice, Strakonice - ubytování zajistím, cílem je navštívit nové muzeum ČZ na Strakonickém
hradu (už snad bude) a restauraci Čezeta v kulturáku ve Strakonicích. Vyjížďku a kulturní program samozřejmě zajistí Jihočeská odnož ČSSČ.
Tak já myslím, že ten plán nevypadá vůbec špatně a doporučuji se modlit ke Sv. Kryštofovi */, patronovi cestovatelů,
aby se nám to povedlo všechno zrealizovat. Mohli bychom být
zase bohatší o mnoho zajímavých zážitků z krásných muzeí.

*/ Svatý Kryštof (? - 250?) je
svatý, mučedník a jeden ze
čtrnácti sv. pomocníků. Je
uznávaný římskokatolickou a
pravoslavnou
církví. Církevní
15.-17.7.2022 - Druhý mlýn na Chomutovsku - Je to
svátek se slaví 25. července,
známý penzion, zkušení organizátoři Zdeněk Prchal a Michal
v občanském kalendáři se
Novotný, v plánu je návštěva muzea v Augustusburgu.
Kryštofův svátek slaví 18. zá34 ří. Zdroj: Wikipedie

16.-19.6.2022 - Mezinárodní sraz skútrů - Ve hře jsou
momentálně dvě destinace, Zlínsko nebo Zbraslavice (mezi
Kutnou Horou a Zručí nad Sázavou), uvidíme, kdo vyhraje.
Každopádně Slovensko to už nebude.

Toto číslo Občasníku vyjde doufám v termínu, takže
teoreticky byste se v něm ještě měli dočíst o srazu ve Zruči
nad Sázavou a Setkání veteránů v Chomutově, ale nedočetli
jste se. A to proto, že bych to musel psát narychlo na poslední chvíli a třeba by se tím vydání zpozdilo. Tak si to radši nechme do příštího čísla, které bude zimní, kdy se žádné
akce nekonají, tak aspoň tam bude něco z aktuálního dění v
České sekci Skútrklubu Čezeta.
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Beer Monster CZ 175

PO

UZÁVĚRCE

Ještě se na chvilku vrátím k neveselému tématu ze str. 2.
18.9.2021 uplynul rok od tragické smrti
našeho kolegy a kamaráda Poldy Tumy.
Na místě, kde zemřel, má pomníček. Vlasta Hartman ho jako první z našeho klubu
navštívil a poslal mi fotku.

Na nějakém inzertním serveru se objevila na prodej motorka značky ČZ, ale typ
bych si nedovolil odhadnout…..možná ČZ
Slepenec 175. Znáte tu písničku Honzy
Vyčítaly o dědovi, který kradl součástky a
doma si skládal cadilac??? Myslím, že toto
je naprosto stejný výsledek práce, i když
jeho autor možná ve firmě ČZ nikdy nepracoval, jen doma vymetl regály ve staré garáži :-).

V předvánoční době se vám může hodit
návod, jak vyrobit motorkářský adventní
věnec. Je to jednoduché a vkusné. Jen
vám nemohu zaručit, že vás s ním manželka z obýváku nevyhodí. Některé ženy nemají vkus a jsou svým chováním nevyzpytatelné :-(.
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Sháníte doklady k Pionýru? A myslíte
si, že je seženete za pár korun??? Omyl,
jedná se už o prodejní artikl, který se vyvažuje téměř zlatem.

P.S
Ukázka
zlatého
pokladu,
který musíte najít,
abyste si dnes
koupili doklady s
„černým číslem“. V
Německu
byste
toho Pionýra přihlásili legálně přes
TUV a o hodně
laciněji :-(:-(:-( A
nejsme
náhodou
ve stejné EU??? :-(
DVĚ DŮLEŽITÉ POUČKY !!!

NA OKRAJ

Z ÁVĚR
A je tu zase konec, i když není třeba
abyste hned ronili slzy, samozřejmě následuje příloha, kde nejdete několik zajímavých
článků. To ovšem nemění nic na tom, že
začíná pro motorkáře okurková sezóna, i
když se možná ještě trochu svezeme.

První článek je o veteránistech, tedy
jakási statistika veteránského hnutí v
Českých zemích. Když se tam podíváte na
ty průměrné hodnoty, tak si říkám, že asi
nejsme tak úplně veteránisti, ale spíš skútristi nebo motorkáři využívající služeb historických strojů. Třeba se ale těm průměrným
hodnotám blížíte víc než já.
Další článek je vlastně pozvánka do
muzea v Augustusburgu, kam bychom se
rádi příští rok podívali v rámci srazu ve Druhém mlýnu.
Náhodou jsem na netu narazil na starší
článek o sběrateli veteránů z Ameriky,
který se věnuje československým veteránům. Myslím, že ten článek nepozbyl na
aktuálnosti ….a kromě toho, u nás je také
několik muzeí amerických aut.
Článek Škoda 1000 MB Wankel by se
mohl jmenovat „Co nám v muzeu Škoda
neukázali“. Kromě toho, nedávno jste si
mohli přečíst článek o motocyklech s motorem Wankel, tak nám to hezky navazuje.
O tom, že někteří státní úředníci jsou
hodně velcí byrokrati….až zakomplexova-

ní škodiči, se můžeme přesvědčit dost často v běžném životě. Jen to, co si vyslechnu
od manželky z oblasti stavebnictví a schvalování stavebních úprav apod. by vydalo na
samostatné číslo Občasníku :-(. Že tomu
tak není jen u nás, se dočtete v posledním
článku.

A jak správně někdo Gertě vysvětlil,
začíná podzim, takže se musíme připravit
na trochu zhoršené podmínky pro jízdu
….déšť z letošního léta známe důvěrně, tak
ještě navíc mlhy :-(

Všem vám, kteří ještě budete chvíli v
ruce držet řídítka, přeji mnoho šťastných
podzimních kilometrů, ale léto už je opravdu pryč, jak o tom svědčí smutný pohled té
blondýnky dole.
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Praha vánoční

P ŘÍLOHY
UNIKÁTNÍ DATA O HISTORICKÝCH VOZIDLECH V ČR
účastní téměř 90 % majitelů těchto vozidel s útratou přibližně 11 860 Kč ročně a strávením v průměru 4,3 noci ročně
v ubytovacích zařízeních. Nejvíce se jedná o hotely (44 %) a
penziony (35 %), následuje ubytování v kempu či karavanu.
Průměrná cena majiteli nově zakoupených historických
automobilů ve sledovaném období byla 346 000 Kč, přičemž
72 % se realizovalo za méně než 270 000 Kč. U motocyklů je
to 103 000 Kč a 64 % nákupů bylo za méně než 81 000 Kč.
Vozový park historických vozidel se skládá z 51 % osobních automobilů, 35 % motocyklů a zbytek připadá na jiné
typy, jako jsou mopedy, nákladní automobily, autobusy a vojenská vozidla. Průměrné stáří historických automobilů je 56
let, motocyklů 64 let. Podle očekávání mezi nejběžnější značky automobilů patří Škoda (průměrná cena 276 000 Kč), Tatra
(797 000 Kč), Mercedes-Benz (511 000 Kč) a Fiat (149 000
Kč). Nejrozšířenější v ČR jsou historické motocykly značek
Jawa (111 000 Kč) a ČZ (105 000 Kč). Tyto ceny vycházejí
z odhadů samotných vlastníků historických vozidel, a proto je
nutno je brát jako orientační.
Více než 87 % automobilů je registrováno pro silniční provoz, u motocyklů 76 %. Historická vozidla jsou nejvíce používána pro organizované vyjížďky (50 %) a pro individuální vyjížďky ve volném čase (44 %). K běžnému provozu nebyla
denně používána žádná historická vozidla.
Přibližně 24 % automobilů je v původním stavu (motocykly
27 %), 40 % automobilů je renovováno (motocykly 47 %) a 15
% automobilů vyžaduje renovaci (motocykly 10 %).
Průměrný věk vlastníka historického vozidla je 52 let, 75 %
z nich pracuje, 21 % je v důchodu. Více než třetina majitelů
žije na venkově.
38 % vlastníků historických vozidel (tedy podle definice
FIVA starších 30 let) zároveň vlastní i tzv. youngtimer (stáří
vozidla 20–29 let, autentický stav). Nejvíce zastoupenými
značkami jsou Škoda, Mercedes-Benz, Volkswagen a BMW,
u motocyklů Jawa, Kawasaki a Yamaha.
Řidiči historických vozidel jsou disciplinovanými účastníky
silničního provozu, jen 2 % z nich mělo ve sledovaném období
silniční nehodu, většinou s následky v podobě drobných oděrek na karoserii (50 %), jen v 15 % vznikla velká škoda.
Nejpoužívanější sociální sítí pro komunikaci je v českém
veteránském hnutí Facebook (44 %), následuje Instagram (17
%), Pinterest (15 %) a 6 % uživatelů je na Twitteru.
Datum zveřejnění : 8.7.2021

Česká republika se účastnila aktuálního celosvětového
socioekonomického průzkumu Mezinárodní federace historických vozidel FIVA. Tyto průzkumy, konané v pěti až osmiletých intervalech, jsou základním pramenem pro jednání
s politiky, zákonodárci, státními orgány na všech úrovních a
slouží k odborné argumentaci při novelizaci legislativy. Jsou
realizovány v gesci legislativní komise FIVA. Na základě relevantních údajů dokumentují environmentální a ekonomické
dopady provozu historických vozidel a jejich úlohu v moderní
společnosti.
Rozsáhlý soubor téměř sta otázek byl přeložen do 24 jazyků. Průzkumu se zúčastnilo 55 000 respondentů z pěti kontinentů a podařilo se získat informace o více než 120 000 historických vozidlech. Průzkum proběhl ve druhém pololetí loňského roku mezi majiteli a příznivci historických vozidel, kluby,
u profesionálních subjektů, zabývajících se renovací a prodejem veteránů, a u aukčních síní a muzeí.
„Česká republika se v Evropě zařadila mezi země, které
počtem respondentů významně napomohly k úspěchu tohoto
dosud největšího průzkumu v historii nejen samotné FIVA, ale
i celého veteránského hnutí,“ přiblížil Stanislav Minářík, člen
legislativní komise FIVA a první viceprezident Autoklubu ČR.
Velká pozornost byla věnována ochraně osobních údajů.
Respondenti měli možnost ukončit průzkum nebo se rozhodnout nereagovat na určité otázky, které považovali pro sebe
za citlivé. Dotazováni byli na stav k prosinci 2019, takže výsledky nejsou ovlivněny pandemií Covid-19.
Podívejme se na výsledky českého průzkumu v porovnání
s celosvětovými daty.
Majitel historického vozidla v ČR utratí ročně téměř 50 000
Kč za údržbu a provoz svého vozidla či vozidel, 10 690 Kč za
účast na veteránských akcích a dalších 12 460 Kč za položky
související s jeho zájmem o historická vozidla, jako jsou členské klubové poplatky, předplatné časopisů a nákup knih, návštěvy muzeí atd. Celosvětový průměr u první částky je 3800
eur (98 800 Kč) a celkové výdaje 4858 eur (126 308 Kč). Průměrný roční proběh historického automobilu je v ČR 770 km,
u motocyklů 296 km, celosvětově 1413 km, resp. 878 km.
Nižší proběhy v ČR jsou dány i kratšími dojezdovými vzdálenostmi v rozlohou naší republice.
Téměř 8 z 10 majitelů historických vozidel navštěvuje
pravidelně muzea, zaměřená na tyto dopravní prostředky,
což odpovídá celosvětovému průměru, za vstupné utratí
ročně 1320 Kč. Všech akcí historických vozidel se u nás
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MUZEUM AUGUSTUSBURG
Nějaké to veteránské muzeum jsme už navštívili, dokonce i v zahraničí, jmenovitě v Německu. Když jssm si přečetl
tento článek od pana Hyana a uvědomil si, že jsme chtěli jet letos do Berchtesgadenu a nevyšlo nám to kvůli covidovým
opatřením, tak mě napadlo, že toto by byla taková dobrá náhrada …..výlet do zahraničí, se zajímavým cílem a bez nutnosti
shánění ubytování. Každopádně se můžete podívat, o čem to muzeum je.
Na návštěvě v německém muzeu plném historických motocyklů
Tomáš Hyan
11. 2. 2021
V letošním roce slaví motocyklové
muzeum v Augustusburgu šedesáté
výročí od svého založení. Přestože
jsme se o něm dozvěděli už dávno,
zrodilo se totiž za časů Německé demokratické republiky, nakonec jsme
se tam dostali až loni, když jsme návštěvu odkládali a odkládali, než nás
cestovatelské restrikce donutily zkusit
něco opravdu blízkého. Takže až se
zase situace zlepší, může být Motorradmuseum Augustusburg zajímavým
tipem na motoristický výlet!
Článek
Pokud jste na Augustusburgu dříve nebyli, stejně jako my, tak na tom
vlastně vyděláte! Po kompletní přestavbě před deseti lety jsou nyní expozice obsáhlejší a uvidíte i věci, jaké
byly za někdejší éry NDR vlastně tajné, totiž různé prototypy motocyklů

MZ z nedalekého Zschopau, které se
nedostaly do sériové výroby.
Patří k nim dva stroje MZ s rotačním motorem systému Wankel, jeden
s chlazením vzduchem, druhý kapalinou; prohlédnout si můžete i samotný
jednorotorový motor MZ KKM 175 L o
výkonu 18 kW (24 k), určený pro zástavbu do rámu motocyklu MZ ES
250/2 z roku 1965.
K dalším patří třeba exportní MZ
250 RS z malé série pro Brazílii
(1984), terénní MZ ETZ 250 s rámem
Delta Box a centrální pružicí jednot-
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kou zadního kola (1988), nemluvě o
unikátních strojích pro mistrovství světa v závodech silničních motocyklů.
Exponáty se průběžně obměňují, kromě 175 vystavených čítá sbírka zhruba 350 dalších motocyklů.
Augustusburg je opravdu blízko
Expozice na zámku Augustusburg
obsahují především uzavřenou historii
motocyklové produkce v nedalekém
Zschopau, kterou tvoří stroje značek
DKW, IFA, MZ a MuZ včetně zmíněných prototypů. Jde o největší sbírku
DKW/MZ na světě, kromě toho v zámeckých komnatách najdete i motocy-

Málokdo ví, že se DKW RT 125
stala základem lehkých motocyklů na
celém světě od východoněmecké MZ
po poválečnou západoněmeckou
DKW, ale také pro britskou BSA, americký Harley-Davidson, ruský Minsk či
japonskou Yamahu! Nová značka MZ
(Motorradwerk Zschopau) pak pokračovala ve vývoji dvoudobých jednoválců, které ji nejvíce proslavily.
klové exponáty mnoha dalších značek. Z Prahy je Augustusburg vzdálen
jen 155 kilometrů, nejlepší cesta je
přes Horu Svatého Šebestiána, projedete kolem opuštěné továrny MZ ve
Zschopau směrem na Chemnitz, a
pak za Zschopau odbočíte vpravo a
za chvíli tam jste.
Augustusburg byl zbudován v období 1568–1572 jako lovecký a výletní
zámek knížete Augusta a vypíná se
na 516 metrů vysokém kopci nad údolím Zschopautal, pojmenovaném po
řece Zschopau. Na ní vyrostlo stejno-

jmenné město, do něhož přesunul své
aktivity dánský rodák Jörgen Skafte
Rasmussen, když v říjnu 1906 koupil
prázdnou textilku, aby z ní vytvořil
největší motocyklovou továrnu světa.
Tak se zrodila DKW, která v roce
1939 uvedla typ RT 125, jenž se stal
základem poválečné výroby lehkých
motocyklů na celém světě.
Od DKW k východoněmecké MZ
Ve Zschopau, původním závodě
DKW/MZ, se produkce znovu rozběhla v květnu 1950 s novým označením
IFA RT 125, které v roce 1956 vystřídalo MZ RT 125. V rámci válečných
reparací se stejný motocykl vyráběl v
dalších zemích, jeho konstruktér Hermann Weber zemřel v únoru 1948 v
Sovětském svazu, kde jako válečný
zajatec pomáhal se zavedením výroby
v Moskvě.

MZ patřila do světové špičky
Závodníci na továrních strojích MZ
si vedli dobře na silničních okruzích i v
terénu, konstruktéři uplatňovali poznatky z motorsportu v sériové produkci. V roce 1969 byl vyroben miliontý MZ, a to už měla značka na svém
kontě šest vítězství v Šestidenní soutěži, ale i triumfy v mistrovství světa na
silničních okruzích. Pod vedením Waltera Kaadena bylo v roce 1953 založeno závodní oddělení IFA/MZ, jež
vyvinulo vynikající silniční závodní
motocykly. Nejprve s domácími jezdci
a později se světovými hvězdami dosáhla MZ značných úspěchů.

Horst Fügner byl vicemistrem světa 1958 (MZ 250), celkově druhé místo zopakovali Gary Hocking (1959 MZ
250) a Ernst Degner (1961 MZ 125),
legendární Britové Mike Hailwood a
Alan Shepherd vyhráli Velkou cenu
NDR na Sachsenringu 1963, resp.
Velkou cenu USA v Daytoně 1964. Po
roce 1975 bylo závodní oddělení zrušeno, ale Walter Kaaden dále vyvíjel
soutěžní motocykly MZ.
Desítky různých strojů
V muzeu najdete také motocykly
jiných značek, byť německé hrají prim.
Mnohé jsou už dávno zapomenuty,
ale přesto pozoruhodné technickými
prvky, k nimž patří třeba hvězdicový
pětiválec, pohánějící přední kolo
Megoly (tedy přední pohon u motocy-

41

klu, který nemá spojku, a tak buď jede, anebo stojí), velkoobjemový řadový čtyřválec coby nosný základ motocyklu (Windhoff), pohon zadního kola
táhly jako u lokomotivy (Hildebrand &
Wolfmüller), samonosná skříňová konstrukce rámu (Mars), přeplňování pístovým dmychadlem Ladepumpe
(závodní DKW) a mnohé další.
Naši produkci zastupují originální Böhmerlandy, dlouhá třímístná šestistovka i lidová třistapadesátka, velmi
starý Laurin & Klement z roku 1899 a
veleúspěšná plochodrážní Jawa 500
DT (Eso).
Zastoupeny jsou prakticky všechny

velké motocyklové země, například
britskou produkci reprezentují Ariel,
Brough-Superior, Matchless, AJS a
BSA; americkou Harley-Davidson, Ner
-A-Car a Indian; nechybí ani belgický
průkopník čtyřválců FN Herstal. Návštěvu lze spojit s prohlídkou dalších
dvou objektů, jak prozrazuje oficiální
název Die Sehenswerten Drei; kromě
Augustusburgu je to přes 750 let obývaný hrad Scharferstein a barokní
zámek Lichtenwalde s přilehlým parkem.
Cena vstupného pro jednotlivce je
zhruba 150 Kč, rodinné vstupné činí
16 eur, tedy 400 Kč. Před cestou si
ověřte otevírací dobu a místní protipandemická opatření.

ŠKODY A JAWY V COLORADU
Na titulní stránce tohoto čísla jste mohli obdivovat (aspoň doufám) skútr Čezeta 501 ve Skalistých horách v Coloradu
v USA v téměř neskutečné nadmořské výšce 4 346,5 m. Fotku mi poslal Honza Wild, který má v Americe bratrance, tak
předpokládám že ta Čezeta je jeho.
Ale když jsem tak (trochu nepohyblivý a s bolavým kolenem) brouzdal internetem, objevil jsem sice starší, ale zajímavý článek, který vám tady předkládám. Je to celý článek (jen fotky tu nejsou všechny), a tak pokud byste chtěli článek číst
na netu, najdete ho na: https://www.autorevue.cz/vikendove-cteni-skody-a-jawy-v-coloradu_6/ch-34848#articleStart.
litelný. Při koupi automobilu zde máte mnoho možností, výběr je ohromný, ať už kupujete od prodejce, nebo soukromě.
Na začátku léta v roce 2003 jsem začal hledat auto, které by
mělo charakter, něco zvláštního, co se běžně nevidí. Při
vzpomínkách na dobu svého mládí v komunistickém Československu jsem přišel na to správné auto pro mně, Tatru
603. A to byl začátek nového přátelství....
Tatra 603 se samozřejmě nikdy do USA nedovážela, takže
jsem začal hledat na internetu. Mé první překvapení bylo,
když jsem skutečně jednu Tatru v USA našel. A to druhé překvapení bylo, když jsem zjistil, že se nachází asi jen 40 minut
jízdy od Denveru, hlavního města státu Colorado, kde žiji.
Tatra byla v podhorském městě Boulder. Okamžitě jsem se
spojil s majitelem, ale bylo již pozdě, pan Don Schumann ji
prodal Národnímu Českému a Slovenskému muzeu v Cedar
Rapids ve státě Iowa. Ale i přesto mne Don pozval na návštěvu, že mi chce něco zajímavého ukázat.
Neodolal jsem a asi týden po našem prvním rozhovoru
jsem popíjel kávu z českého hrnku v obývacím pokoji, jehož
stěny byly pokryty obrazy Alfonse Muchy, na poličkách byl
český křišťál a v lednici Becherovka a Staropramen. A po
kávě jsem si mohl vybrat z mnoha českých filmů na DVD. Ale
než jsme zapnuli televizi, vydali jsme se na prohlídku garáže.
To byl šok! Objevil jsem tam bílou Škodu 120 L, vyrobenou v
roce 1985. Je to jediná Škoda 120 L v USA a najít na ni ná-

18. 5. 2008 | Jiří Duchoň

Myslíte si, že vidět Škodu 120 L v USA a
s Američanem za volantem je ryzí fikcí?
Dnes se můžete přesvědčit, že není…
Ve městě Boulder na úpatí Skalistých hor v severoamerickém státě Colorado se ráno probouzí mladý muž. Rozsvítí si
československou lampou, jež ozáří obrazy Alfonse Muchy na
stěnách jeho příbytku, a zavolá československým telefonem s
číselnicovým okruhem.

Pokud je venku hezky, a v této oblasti svítí slunce v průměru 300 dní v roce, osedlá svůj motocykl, pokud je počasí
nejisté, startuje bílou Škodu 120 L. Český přistěhovalec, řeknete si zřejmě. Ale již dědeček Dona Schumanna se narodil v
USA. Díky našemu krajanovi Tomáši Vojtkovi, jenž ve Státech
bydlí již téměř dvacet let, vás s tímto bláznem v tom nejlepším
slova smyslu můžeme seznámit.

Jak to začalo

Amerika je země, v níž se bez automobilu nemůžete
většinou obejít. Zvláště pak na západě USA, kde je velmi
nízká hustota obyvatel a vzdálenosti mezi městy jsou veliké.
Hromadná doprava je nedostačující a život bez auta nemyshradní díly je zázrak. Don ji používá pro každodenní provoz,
do práce nebo na nákup. Když jsem se vzpamatoval z mírného šoku, uvědomil jsem si, že zdi jsou pokryty českými značkami, tabulkami a součástkami na Škody, Jawy a Čezety. Z
garáže jsme se vydali na zahradu, kde je ve dvou kůlnách
celkem 14 českých motocylů, sajdkára a mnoho náhradních
dílů. A to nemohu zapomenout na sklep Donova domu, kde
jsem našel více českých časopisů, prospektů, návodů a knížek o autech a motocyklech, než ve kterékoliv knihovně. To
vše naleznete ve městě Boulder na úpatí Skalistých hor ve
státě Colorado. Asi by to nebylo tak zvláštní, kdyby Don pocházel z Čech, ale on se narodil ve státě Minnesota. Ale i
přesto má trochu české krve, jelikož jeho pradědeček Vojtěch
Tesař přišel do Ameriky z Čech okolo roku 1895.
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Donův zájem o vše české se probudil po jeho návštěvě
Československa v roce 1989 krátce před Sametovou revolucí.
Prvním objektem jeho zájmu byly samozřejmě krásné české
ženy, ale po návratu do USA Don začal hledat český motocykl, finančně mnohem přístupnější. Prvním byla Jawa 250
„panelka“ model 559, kterou koupil za 75 dolarů. Kromě ní má
dnes Don dvě Jawy 500 OHC, Jawu 50 „pionýr“, Jawu 90
Cross, skútr Manet, skútr Čezeta model 502, Jawu „péráka“
z roku 1946, ČZ 250 model 455 z roku 1960, Jawu Bizon model 633, Jawu 350 model 634, Jawu 350 Californian model
362 z roku 1972, ČZ 350 model 472 z roku 1974 a Jawu 350
model 639 z roku 1991. Kromě toho Don také vlastní česká
jízdní kola (Eska a Favorit), hračky atd. Co se týče automobilů, Donovo vůbec první české auto byla Škoda Octavia z roku
1963, kterou původně vlastnil americký nakladatel Floyd Clymer. V době, kdy se renovace Octavie blížila ke konci, Don
dostal nabídku z New Yorku na koupi Škody 120 L. Původně
byla tato Škoda exportována do Kanady v polovině osmdesátých let, a když se její majitel přestěhoval do USA, rozhodl se,
že jí prodá. A tak se Don stal v roce 1995 majitelem jedinné
Škody 120 L v USA

Don a Československo

Koncem osmdesátých let dostal nabídku od francouzského vydavatelství v Praze na práci grafika. Bez váhání ji přijal a
během jeho šestiměsíčního pobytu v Praze se zdokonalil v
češtině, procestoval tehdejší Československo a navštívil pravděpodobně všechny místní autobazary. Také se během této
doby zamiloval, a to do Tatry 603. Okamžitě po návratu do
USA začal hledat Tatru na americkém kontinentě. Po pár měsících našel co hledal, Tatru 603 z roku 1964, a sice v Kanadě. Po její koupi zjistil, že tři česká auta zabírají příliš mnoho
místa, a tak Octavia byla prodána. Jak bylo řečeno minule,

Tatru nakonec prodal v roce 2003 Národnímu Českému a
Slovenskému muzeu v Cedar Rapids ve statě Iowa.
Don je obdivovatelem nejen Čech, ale také všeho, co z
Čech pochází, od hudby a literatury po automobily a motocykly.
V roce 1996 dostal nabídku pracovat pro francouzskou firmu se
sídlem v Praze, kterou samozřejmě nemohl odmítnout. Během
svého pobytu v České republice se zamiloval nejen do jednoduchosti a užitečnosti Škody 1203. Rozhodl se, že promění jeho
sen ve skutečnost.
Na rozdíl od Tatry 603 žádná Škoda 1203 na americkém
kontinentě neexistovala, takže mu nezbylo než koupit dvanáctsettrojku v Čechách a poslat ji do Colorada v kontejneru přes
oceán. To zní velice jednoduše, ale předpisy pro soukromý dovoz automobilů do USA jsou přísné a ne každé auto může být
bez problémů dovezeno. V té době měl Don již nějaké zkušenosti z minulosti, kdy za pomoci Čecho-Američana pana
„Nováka“ dovezl Jawu 350 „bizon“. Pan „Novák“ kupoval auta a
motocykly v Evropě, poslílal je do USA a tam je prodával na

aukční webstránce eBay. A tak jej na jaře roku 2000 Don kontaktoval a požádal o pomoc při koupi a dovozu Škody 1203 z
České republiky. Jelikož je mnohem jednodušší importovat do
USA veterány (auta starší 25 let), pan „Novák“ doporučil Donovi
zakoupit velký technický průkaz pro starší dvanáctsettrojku a
poté kopit novější auto v dobrém technickém stavu. Donovi se
podařilo na internetu najít inzerát na prodej přesně takového
průkazu a ihned o tom informoval pana „Nováka“. Ten si řekl o
peníze na koupi průkazu, auta a poslání kontejneru do USA,
načež se odmlčel. Od toho dne následovalo nejdříve několik
týdnů a poté několik let naplněných mnoha telefonáty, e-maily a
nesplněnými sliby. Mezitím přišlo 11. září 2001 a teroristický
útok na USA. Od toho dne se ceny dopravy kontejnerů z Evropy
do USA okamžitě zvýšily a Don začal mít obavy, kolik ho bude
stát dovoz jeho auta, pokud se vůbec uskuteční. Konečně po
bůh ví kolikátém telefonátu a několika letech čekání Don obdržel fotografie Škody 1203 z roku 1993, kterou pro něj nespolehlivý podnikatel pan „Novák“ zakoupil. Nejen, že byla ve velice
dobrém technickém stavu, ale dokonce měla starší velký technický průkaz, takže by se dala do USA dovézt bez problémů.
Donovo nadšení ale netrvalo dlouho, jelikož se pan „Novák“
zase na dlouho odmlčel.

Hledá se Škoda 1203

Ve stejnou dobu se Don seznámil s panem Ženíškem z
Úvalů u Prahy, který nabídl pomocnou ruku. Po několika měsících posílaní e-mailů a telefonátů náš nespolehlivý podnikatel pan „Novák“ oznámil panu Ženíškovi, že si může přijet do
Brna vyzvednout veškeré Donovy věci. Nešlo pouze o tu Škodu 1203, ale také o skútr Čezeta, dva přívěsné vozíky PAV a
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Nakonec se pan Ženíšek vydal s přívěsem do Brna, aby od
nespolehlivého pana „Nováka“ vyzvedl Donův majetek, který
měl být podle původní dohody již několik let v USA. Jestli
jste viděli na jaře minulého roku mezi Brnem a Prahou Fiat
Uno s přívěsem naloženým skůtrem Čezeta, dvěma přívěsy
PAV a krabicemi dalších maličkostí, bezcennými pro Čechy,
ale velice hodnotnými pro Dona v Coloradu, tak jste viděli
pana Ženíška. Jediné, co nebylo vyzvednuto, byla ta první
Škoda 1203, za kterou Don sice zaplatil, ale již ji nepotřeboval.
Poté již nezbývalo než vše pečlivě naložit do požání Škody a
zajistit kontejnér a vše poslat do USA. To bylo další dobrodružství, tentokrát pro mne. Nabídl jsem Donovi pomoc a
zkontaktoval jsem českou speditérskou firmu, která slíbila, že
vše zařídí. Ale po několika týdnech telefonátů, kdy si mne
přehazovaly sekretářky firmy jako horkou bramboru se slovy,
že šrot (odpad) do Ameriky nevozí, jsem nakonec vše zařídil
přes firmu zde v USA a během pár dní bylo vše na cestě.

krabice se starými českými časopisy a jinými drobnostmi. Než
se ale pan Ženíšek vydal do Brna, podařilo se Donovi přes
internet najít u Olomouce požární Škodu 1203 vyrobenou v
roce 1971 v originalním stavu s pouhými 34 tisíci kilometry na
tachometru. Byla majetkem Zemědělského družstva Partutovice u Hranic na Moravě a používala se pouze v případě nouze,
proto měla najeto tak málo. Jelikož toto vozidlo svým věkem
splňuje americké zákony na dovoz veteránů do USA, Don
okamžitě požádal pana Ženíška, aby jej koupil a přepravil k
němu domů. Na tu cestu pan Ženíšek asi nikdy nezapomene.
Cesta do Olomouce vlakem proběhla bez problémů, ale cesta
zpět do Prahy za volantem staré dvanáctsettrojky opravdu
stála za to. Původní majitel řekl po telefonu panu Ženíškovi,
že auto je v dobrém stavu a že s ním může dojet bez problémů do Prahy. První problém se projevil hned v první zatáčce. I
svalnatý Arnold Schwarzeneger by se pěkně zapotil při snaze
otočit volantem této 36 let staré škodovky. Ke zpomalení této
letité dámy se musel pedál brzdy párkrát sešlápnout až k podlaze a zvuky vycházející z diferenciálu by probudily i hluchého
stařečka. Nakonec ale po několika hodinách pomalé jízdy pan
Ženíšek dorazil s tričkem propoceným skrz naskrz domů, do
Úvalů u Prahy. Po návratu domů se pan Ženíšek, král aukcí a
burz po celé České republice, začal rozhlížet po starší Škodě
1203 na náhradní díly pro Donova veterána. Po pár dnech
hledání našel auto z roku 1995 s prasklým blokem motoru, ale
jinak v dobrém stavu. Jelikož tato auta nejsou v Čechách
zrovna nejpopulárnější, podařilo se cenu usmlouvat na pakatel. Pan Ženíšek vybral z tohoto „dárce“ vše kromě karosérie a
motoru, od kol a sedadel až k převodovce a celé zadní nápravě včetně diferenciálu. Vše bylo pečlivě naloženo do požární
Škodovky a pomalu připravené na cestu za Velkou Louži.

Dvanáctsettrojka na cestě

A tak se 1. června 2007 ve městě Boulder, státě Colorado v
USA, objevil modrý kontejner plný Donových dlouho očekávaných pokladů. Věci, které pro běžného člověka v České re-

publice nemají skoro žádnou cenu, přivedly Dona do stavu
extáze. Při vykládání kontejneru se Don změnil z 45 letého
muže na desetiletého kluka, kterému Ježíšek přinesl dlouho
očekávanou nádhernou nadílku. Musím se přiznat, že i já
jsem byl nadšen, jelikož jeden z těch dvou přívěsů PAV byl
pro mne. Právě dokončuji kompletní renovaci motocyklu Jawa
350 Californian z roku 1974 a tento PAV k němu dobře padne
a umožní mi cestovat po Skalistých horách tady v Coloradu s
mou veškerou fotografickou a kempingovou výbavou.
Od června Don udělal na své Škodě 1203 generální opravu
karburátoru a hlavního brzdového válce, vyměnil všechny
kapaliny a filtry, Škodovka dostala nové pneumatiky, veškeré
popraskané gumové součásti byly vyměněny za nové a nyní
Don pracuje na kompletní výměně řízení. Poté bude následovat nová spojka, výměna ložisek a brzdového obložení. Když
vše dobře dopadne, Don na jaře roku 2008 vyrazí z garáže s
jedinou Škodou 1203 na celém americkém kontinentu. Prozatím se každý den po probuzení Don podívá do garáže a ujistí
se, že to nebyl jen sen, že skutečně mu tam stojí dva unikáty,
Škoda 1203 z roku 1971 a Škoda 120 L z roku 1985.
Skrze české stroje jsme se s Donem stali velmi dobrými přáteli. Často trávíme víkendy v jeho garáži, kde přes den pracujeme na Jawách a Čezetách, mezitím co jeho žena Anita vaří
úžasnou večeři a jeho devítiletá dcera s českým jménem Helena se projíždí po ulici na českém kole Eska. Po večeři je čas
na dobré české pivo a český film. I tak takový může být život v
podhůří Skalistých hor.
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Don a motocykl
Don Schumann pochází z velké rodiny, má dva starší bratry a jednu mladší sestru. Jeho první styk s českými motocykly
proběhl v sedmdesátých letech, kdy byl ještě příliš mladý na
řidičský průkaz, ale oba jeho starší bratři byli již vášnivými
jezdci na motocyklech. Donův bratr Paul, který dnes žije ve
státě New Mexico a jezdí na Harley Davidson, měl tehdá ČZ
250 Trial. Jezdil s ní asi dva roky než jí prodal. Druhý Donův
bratr Randy žije zde, v Coloradu, a je dodnes příznivcem motocyklů Jawa a vlastní Jawu 350 model 638 z roku 1988. V
sedmdesátých letech Randy jezdil na Jawě 90 Trial a později
si koupil ČZ 175 model 450. Tuto čezetu Randy koupil nepojízdnou za 35 dolarů a po několika víkendech již nejen jezdila,
ale i létala. To ještě Don netušil, že motocykly Jawa a ČZ se
stanou jeho vášní, jeho osudem.
Don byl vždy vyznavačem starších strojů, rád si s nimi
pohrál a obdivoval při tom zručnost lidí, kteří je postavili. Během prvních let po získání řidičského průkazu Don neměl
hodně peněz, takže jeho první motocykly a automobily byly
ojetiny. Většinou byly americké a japonské výroby, často velice zvláštní a unikátními, ale vždy vyžadující hodně práce.
V létě roku 1989 Don poprvé navštívil Československo
netušíc, že to je poslední léto komunistického Československa. Tato návštěva kompletně změnila jeho život. Na ulicích
Prahy si připadal jako v ráji, kam se podíval, tam byly Škodovky, Jawy, Čezety, Manety a Tatry. A když konečně mohl odtrhnout oči od silnic naplněných krásnými stroji komunistické
éry, uvědomil si, že skutečný poklad Československa se prochází po chodnících měst a vesnic: nádherné slečny a ženy.
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Od onoho léta se vše v Donově životě točí kolem všeho českého (kromě jeho manželky, která je chorvatského původu).
Po návratu domů do Colorada Don spojil své šikovné ruce s
láskou ke všemu českému a začal hledat český motocykl.
Netrvalo dlouho a našel Jawu 250 model 559 z roku 1965.
Sice přišla z Kalifornie kompletně rozebraná v krabicích a
hodně dílů chybělo, ale Don byl štastný jak malý kluk, měl
svůj první český motocykl, a to za pouhých 75 dolarů. Brzy
poté Don objevil Jawu 350 Californian model 362 z roku 1971,
což by samo o sobě nebylo zase tak zvláštní. Ale ta tehdá
dvacet let stará motorka měla najeto pouhých 7 mil a ještě
byla v původní bedně od výrobce. Donovi se podařilo na ní
najet dalších 7 tisíc mil, než se s ní rozloučil a prodal ji. Od té
doby prošel Donovýma rukama více než tucet motocyklů Jawa Californian.
Na začátku devadesátých let se Don seznámil s panem
Tomem Glasenerem, který spolupracoval v padesátých letech
s továrnou JAWA a s dovozcem motocyklů Jawa do USA.
Dodnes je žijící „knihovnou“, a kdykoliv má Don nějakou otázku, má se kam obrátit. A nejen že Tom toho hodně o Jawách
ví, ale také má doma dva ohromné návěsy naplněné Jawami
a náhradními díly pro ně. Když se tehdejší dovozce Jaw do
USA rozhodl ukončit prodej těchto nádherných strojů, Tom od
něj odkoupil veškeré neprodané motocykly a díly. Poté prodal
Donovi několik celých motocyklů a hodně náhradních dílů, a
když jsem se i já rozhodl koupit si Jawu, stačilo zatelefonovat
do Ohia a během měsíce se Tom objevil v Coloradu se svým
starým pick-upem s mojí novou láskou, Jawa 350 Californian
model 362 z roku 1974, na korbě. Dnes jsem již skoro hotov s
kompletní její renovací, ale o tom zase až někdy jindy.
Donova sbírka českých strojů se za ta léta rozrostla natolik, že garáž už na ty krásné stroje nestačila, a tak musel na
zahradě postavit dvě kůlny pro motocykly a náhradní díly. V
jedné kůlně Don skladuje rámy a kola z motocyklů, které už v
Čechách na silnicích nevidíte, a ve druhé jsou motocykly většinou vcelku. Najdete tam skůtry Čezeta a Manet, sajdkáru
Velorex 560, dva rozebrané motocykly Jawa 500 OHC, 350
Bizon, ČZ 175, Babetu, Stadion, atd. V garáži, společně se
Škodou 1203 a rodinným kombíkem Ford (manželčino auto),
naleznete pak tři Donovy každodenní motorky, Jawa 350 model 639, 350 model 634 a 350 model 362. Don používá tyto
motocykly na každodenní dopravu do práce a z práce, když to
počasí dovolí. Také tam objevíte rozebranou Jawu Pionýr a
spoustu náhradních dílů na Jawy a ČZ. A před garáží stojí
Škoda 120 L, pro kterou již v garáži místo nezbylo.

Závěrem

Don v současné době studuje češtinu a při práci v garáži
na českých strojích poslouchá českou hudbu. Mnohokrát
mám pocit, že tento rodilý Američan miluje a zná Českou republiku více, než mnoho skutečných Čechů. Jsem velice rád,
že je mým kamarádem, za ta léta našeho přátelství ve mne
probudil hrdost na mou vlast, na zemi, kde jsem se narodil a
vyrůstal. Kdyby mi někdo před dvaceti lety řekl, že se budu
jednou projíždět po Skalistých horách v Coloradu na motocyklu Jawa a že z toho budu mít pocit jako při prvním polibku
nádherné ženy, určitě bych se mu vysmál.
Život ale přináší nádherná překvapení a v mém případě
mně přinesl přátelství šťastně bláznivého Dona Schumanna,
žijícího v malé české oáze uprostřed Colorada. světě. Mimochodem, až půjdete okolo Donova domu tady v Coloradu a
uvidíte na jeho plotě perfektně český nápis „Pozor zlý pes“,
nebojte se, Don žádného psa nemá, jen se mu líbila ta cedule, které nikdo v širokém dalekém okolí nerozumí.
Nejnovějším přírůstkem v Donově garáži je bílá Škoda
130 Rapid. netřeba dodávat, že i ona je zřejmě jediným kouskem svého typu ve Státech...

ŠKODA 1000 MB WANKEL
V rámci srazu v Českém ráji jsme navštívili Automuzeum Škoda v Mladé Boleslavi a jeho expozice byla všeobecně kritizována….a bohužel oprávněně. Myslím, že jsme v rámci našich srazů navštívili většinu motoristických muzeí u nás, ale žádné
není koncipováno tak stroze, bez vkusu a bez nápadu. Bohužel, o jeho vzniku toho vím víc, ale asi tu není na podobné úvahy
vhodné místo. V muzeu jsou kolem venkovních oken vystaveny motory. Je jich tam možná pět, nevím přesně, ale je tam
spousta volného místa. A tak když jsem si přečetl následující článek o motoru Wankel pro škodovku a ještě ke všemu je na
konci článku přímo napsáno, že motor Wankel je v depozitáři muzea a není přístupný návštěvníkům, tak jsem si řekl, že tu ten
článek přidám do přílohy, abyste si mohli přečíst o dalším zajímavém projektu firmy Škoda, který muzeum návštěvníkům tají.
Toto píšu v době, kdy nás za necelých 14 dní čeká sraz ve Zruči nad Sázavou, kde v rámci vyjížďky chceme navštívit nové
muzeum Svět škodovek v Mrači. Já se na jednu stranu těším a na druhou stranu mám trochu strach, že to muzeum bude lepší
než to škodovácké v Boleslavi a já jako bývalý škodovák se už zase budu muset stydět za to, že se firma Škoda pod hlavičkou
VW neumí pochlubit návštěvníkům svou bohatou historií a musí se sklonit před německými šéfy, kteří mají sice plné huby
keců, jak je jim škodovka blízká, ale musí stále myslet na, že se jednou do VW vrátí a tam budou skládat účty za svůj pobyt u
„Škodů“ :-(…...je to stále stejné: „Koho chleba jíš, ……….“ :-(

Zapomenutý příběh o českém
wankelu pro Škodu 1000 MB

Foto: Lukáš Volšický
Embéčko, embaso, embeso nebo 1000 malých bolestí –
přezdívky pro jediné československé auto, které mohlo jezdit
s wankelem

Foto: Lukáš Volšický
Historii nezměníte, ale představte si, že Škoda 1000 MB
mohla být úplně jiná, než jakou ji známe dnes
Lukáš Volšický
Jen málokdo si v současnosti vzpomene na vývoj československého wankelu pro oblíbenou Škodu 1000 MB,
tedy pokud o tom vůbec ví. Docela zapomenutý příběh
o snaze československých inženýrů, nejistotě mladoboleslavské automobilky a konci vývoje rázem změněnou politickou situací v zemi dnes připomíná jen jeden jediný
dochovaný artefakt.
Legendární „embéčko“ sehrálo klíčovou roli v historii značky Škoda, když zcela změnilo styl, jakým vyvíjela a vyráběla
auta. Škoda 1000 MB byla prvním sériově vyráběným autem
značky se samonosnou karoserií a koncepcí pohonu „vše
vzadu“, tedy s motorem vzadu a pohonem zadních kol. Jen
málokdo si však už vzpomene, že „embaso“, jak se mu též
lidově přezdívá, mohlo být doslova revoluční.
V Československu se totiž ve stejném období vyvíjel „náš“
Wankelův motor.
V padesátých letech se v automobilovém průmyslu začala
objevovat zajímavá technická řešení, z nichž některá používáme až do současnosti, a vynález rotačního motoru s krouživým
pístem znamenal technickou revoluci. Německý konstruktér
Felix Wankel vymyslel a nechal si patentovat zvláštní konstrukci
motoru, který by pracoval na principu rotování trojúhelníkového
pístu v epitrochoidním spalovacím prostoru.

46

Německá automobilka NSU následně podle návrhů Felixe
Wankela zkonstruovala první prototypy rotačního motoru, a
když v roce 1963 představila sportovní vůz NSU Spider, stal
se z Wankelova motoru doslova fenomén. Ve srovnání
s běžnými motory s přímočarým pohybem pístu nové řešení
zaujalo menším počtem pohybujících se částí a kompaktnějšími rozměry s nižším objemem, aniž by dosahovalo slabšího
výkonu – rotační motor naopak nabízel vyšší litrový výkon než
normální agregáty.
Automobilka NSU byla vlastníkem většiny patentů na výrobu rotačního motoru podle původní konstrukce Felixe Wankela a zakrátko byla zavalena žádostmi o licenční výrobu od
automobilek ze všech koutů světa. Jen prodejem licencí NSU
vydělalo ohromné peníze a s vývojem Wankelova motoru
začaly experimentovat automobilky jako Alfa Romeo, Citroën,
General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, Suzuki nebo Mazda.

NA čas
OKRAJ na přípraAutomobilka, ÚVMV a ministerstvo získaly
vu na případné licenční jednání odložením další návštěvy
zástupců NSU v Praze na březen 1965. Němečtí partneři
Xxxxxxxxxx
pak s sebou přivezli dva vozy NSU Spider,
s nimiž se mohlo
několik povolaných svézt. Konkrétní návrh
licenční smlouvy
xxxxxxxxxxxxx
umožňoval vyrábět motory s krouživým pístem o výkonu od
0,5 do 200 koní při 5 000 ot./min a exportovat je do celého
světa, s výjimkou Spojených států amerických, Kanady a
Mexika.

Foto: Škoda Auto
Sériová výroba Škody 1000 MB se tehdy rozbíhala v nové
továrně v Mladé Boleslavi
Kdo z vás však zná příběh o vývoji Wankelova motoru
v tehdejším Československu? Informace o vývoji revolučního
stroje se šířily už před uvedením NSU Spider, prvního sériově
vyráběného auta s wankelem, a ani československý automobilový průmysl nechtěl zaspat a ztratit krok se západním světem. Od roku 1960 se vývojem wankelu zabýval Ústav pro
výzkum motorových vozidel (ÚVMV) a návrhy prvního československého rotačního motoru nakreslil konstruktér Václav
Stoupa, přičemž rovněž přihlásil několik souvisejících patentů.
Po tuhých padesátých letech začala na počátku let šedesátých mizet hutná atmosféra strachu, do země začal proudit
čerstvý vzduch a v Mladé Boleslavi postavili linku pro novou
Škodu 1000 MB, která se měla stát jedním z nejlepších evropských automobilů ve své třídě. Snaha inženýrů z ÚVMV při
vývoji vlastního wankelu navíc ukazovala, že Československo
chce být na vrcholu evropského automobilového průmyslu,
jenže mu chyběla potřebná licence.
První setkání se zástupci NSU však nebylo takové, jaké
byste jej asi čekali. Na schůzce ve Vídni v listopadu 1963 se
ve skutečnosti jednalo o patentovém soudním sporu s NSU –
Čechoslováci žalovali německou automobilku kvůli svým patentům. Tehdy se zástupci společnosti NSU-Wankel rozhodli
navrhnout licenční smlouvu, protože soudní tahanice považovali za zbytečné. Jednání pokračovalo na dalších schůzkách,
až československá strana nakonec souhlasila, že zastaví
soudní spory, pokud NSU sníží licenční poplatky.

Foto: ÚVMV
Wankelův motor pro Škodu 1000 MB z dílen ÚVMV na
dobových fotografiích
Původní základní licenční poplatek ve výši 7,5 milionu
německých marek byl snížen na 4,6 milionu a nabyvatel licence by po zaplacení získal práva a technologie na výrobu motorů na dobu 10 let. Licence by rovněž vyžadovala obratový
poplatek v procentech z ceny celkem vyrobených motorů
podle skutečného obratu a minimální roční poplatek
z předpokládaného ročního obratu, pokud by obrat nedosáhl
stanovené nejnižší hranice.
Českoslovenští ekonomové přemýšleli o tom, zda se taková licenční smlouva vyplatí, a dokonce uvažovali o tom, že by
se výroba vůbec nerozběhla. V roce 1970 mohla být vypovězena, což by stálo 5,5 milionu marek. Ekonomové odhadovali
celkové poplatky za výrobu motorů pro škodovky na zhruba
27 milionů německých marek. Tou dobou se však začala rýsovat možnost výroby vlastního motoru na základě vývoje
ÚVMV, tedy bez licence.
Konstruktéři z ÚVMV během pětiletého vývoje pokročili
s vývojem vlastního wankelu, znali první výsledky a získali
další patenty. Výzkum byl zatím vyčíslen na 2,376 milionu Kčs
a cena dalšího vývoje do roku 1970 byla odhadována na osm
milionů. Nikdo však nevěděl, v jakém stavu bude československý wankel v roce 1970, a zda vůbec bude konkurovat
obdobným motorům mnohem zkušenějšího NSU.

Foto: NSU
NSU Spider bylo prvním sériově vyráběným autem
s wankelem. Při testování v Československu mu údajně za
jízdy vypadl motor
Začátkem října následujícího roku se v ÚVMV konala porada zástupců Státní komise pro vědu a techniku, ministerstva
všeobecného strojírenství, AZNP Mladá Boleslav a ÚVMV, na
níž byli zástupci mladoboleslavské automobilky opatrní a vyloučili možnou výrobu wankelů ve své továrně v následujících
pěti letech. Zrovna začínala komplikovaná sériová výroba
nového embéčka a zcela nový motor by vyžadoval ohromné
investice do speciálních technologií a celkových úprav výrobní
linky.
S ohledem na státní kasu bylo navíc vyloučeno, že by
nově dokončená automobilka dostala jedinou korunu na nový
projekt. Škodováci pak správně navrhovali, že by se o výrobě
wankelu mělo rozhodnout až na základě zkušeností se sériovými vozy NSU. Schůze však přinesla aspoň malý pokrok,
protože aby mohla pokračovat jednání s NSU, v AZNP museli
provést technologický rozbor, stanovit výrobní náklady wankelu a porovnat je s náklady na výrobu stávajícího motoru pro
Škodu 1000 MB.

Foto: ÚVMV
Srovnání motorových prostorů produkční Škody 1000 MB
(vlevo) a prototypu Škoda MB Wankel
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Československá strana se však stále nedokázala rozhodnout, zda podepíše a zaplatí licenční smlouvu, nebo se vydá
vlastní cestou a bude trvat na soudních sporech s NSU. Obojí
zkrátka nešlo. Naši zástupci se navíc podivovali nad tím, že
většina produkčních NSU Spider najela méně než
50 000 kilometrů, což bylo málo na posouzení spolehlivosti.
Z toho důvodu koupili dva spidery a jeden motor za státní
peníze a zahájili vlastní testování.
Oba Spidery měly jezdit na vytyčeném silničním okruhu
o délce 410 kilometrů v trojsměnném provozu a celkem bylo
naplánováno 50 000 kilometrů. Samostatný motor měl být
odbrzděn v ÚVMV v různých cyklech po celkovou dobu
400 hodin podle teprve připravované normy ČSN a jeden
z motorů z testovaných vozů měl být po dosažení nájezdu
podroben startovací zkoušce v chladicí komoře v ÚVMV a
následně rozebrán a podroben technologickému rozboru.
Licenční smlouva na výrobu motorů NSU měla být podepsána na podzim 1965 se zpětnou platností k 1. červenci,
k čemuž nikdy nedošlo. Už nikdy nezjistíme, kdo se rozhodl
smlouvu nepodepsat, ale bylo to správné rozhodnutí. Již brzy
po zahájení prodeje wankelů se NSU začalo potýkat
s typickým problémem – nízkou životností, která byla zapříčiněna opotřebením těsnění spalovací komory a ztrátou kompresních tlaků.

Další vývoj československého motoru s krouživým pístem
přerušila „bratrská pomoc“, tedy noční přepadení Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a následná
okupace. V tu noc se změnily životy všech občanů
v tehdejším Československu a rozplynul se sen o použití wankelu v mladoboleslavských autech. I přestože projekt wankelu
ještě chvíli pokračoval na žádost armády jako náhrada kopřivnických dieselů v ženijních člunech, byl vývoj motoru prakticky
ukončen.

Foto: ÚVMV
Kompaktní rotační motor umožnil vznik dalšího zavazadlového prostoru pod zadní kapotou
Mohlo by se zdát, že tady příběh o československém wankelu končí, ale není tomu tak. V letech 1964 až 1966 při vývoji
vzniklo celkem 10 prototypů, z nichž jeden byl určen pro zabudování do embéčka. Svědci, kteří tehdy viděli jezdit wankelovou Škodu 1000 MB po továrním dvoře, později vzpomínali na
vysoký zvuk podobný dvoutaktům a střílení do výfuku. Prototypu se dodnes přezdívá „Škoda MB Wankel“, údajně byl poháněn jednokomorovým motorem o výkonu přibližně 40 koní a
s pohotovostní hmotností 710 kilogramů byl lehčí než produkční embéčko.
Výkon motoru ve spojení s nižší hmotností zlepšil jízdní
vlastnosti auta – produkční Škoda 1000 MB vyvinula nejvyšší
rychlost 120 km/h, zatímco wankelové embéčko jezdilo až
125 km/h. Motor kompaktnější než čtyřválec navíc umožnil
vznik druhého zavazadlového prostoru pod zadní kapotou.
V Mladé Boleslavi však
byl wankel nechtěným
dítětem, protože by zbytečně zkomplikoval a
nejspíše i zdražil celou
výrobu zabíhajícího se
modelu.
Foto: Lukáš Volšický
Jediný dochovaný wankel
pro Škodu 1000 MB je
nyní v depozitáři Škoda
Muzea
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Foto: Lukáš Volšický
Jediný pojízdný prototyp Škody MB Wankel byl s největší
pravděpodobností sešrotován a posledním přeživším pozůstatkem československého vývoje Wankelova motoru je
jediný motor, který se v současnosti nachází v depozitáři továrního muzea Škody Auto v Mladé Boleslavi. I ten však málem navždy zmizel, protože byl zachráněn z hromady šrotu
určeného k likvidaci jedním ze zaměstnanců. Veřejnosti bohužel není přístupný, ale můžete si jej prohlédnout v přiložené
fotogalerii.

VETERÁNISMUS NENÍ PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM
Švéd si dovezl veterány na renovaci, úřad
je označil za odpad a nařídil sešrotovat

„Na úřadech sedí ekoaktivisté až do morku kostí, kteří
zákony zcela ignorují,” Karlsson rozezleně komentuje rozhodnutí. Již se proti němu odvolal a pro svůj boj s úřady se snaží
vybrat milion švédských korun (cca 2,48 milionu korun) na
crowdfundingovém webu GoFundMe. Po šesti dnech kampaně je zhruba na jedenácti procentech.

22.9.2021 11:45
Marek Bednář, Novinky

Švédský obchodník s historickými auty a jejich restaurátor si dovezl několik starých „amerik”, aby jim
vdechnul nový život ve stylu raggare. Správní úřad je
však označil za odpad, a to patrně v rozporu
s evropskou směrnicí.

V popisku uvádí, že není s tímto problémem jediný,
že „správní úřad rozhodl, že jde o odpad, nikoliv o auta, a to
navzdory skutečnosti, že hospodářská komora určila, že jde o
automobily a že musí být celně odbaveny”. Varuje před tím,
aby se podobný postup nestal precedentem.
Ve věci už byla interpelována i švédská ministryně kultury
a demokracie Amanda Lindová. Člen parlamentu někdejšího
okresu Skaraborg, který dnes patří do regionu Västra Götland,
v němž leží i město Tidaholm, Sten Bergheden označil takovou praktiku za nepřijatelnou s tím, že příslušný ministr to
musí přezkoumat.
„Péče o stará auta a jejich renovace do původního stavu
je důležitá práce a zachovává naše kulturní dědictví. ...Nákup
vozů z jiných zemí, které jsou poté renovovány, je něco, co se
ve Švédsku děje už dlouho a díky tomu dnes máme mnoho
pěkných aut z celého světa,” uvedl Bergheden pro web novin
Lidköpingsnytt, který o případu také informuje.
Na problém na svém webu upozorňuje i Švédská asociace
historických vozidel (Motorhistoriska riksförbundet), která
sdružuje na dvě stovky klubů a na sto tisíc jednotlivých členů.
Nešetří kritikou a píše, že švédská agentura pro ochranu životního prostředí se snaží de facto zastavit dovoz i vývoz historických aut do a ze země a že celní a krajské správní úřady
„nejsou schopné odlišit importovaný objekt renovace od odpadu”.
Píše také, že ředitele agentury začátkem června žádala o
jednání, ovšem prozatím není známo, zda k němu došlo. V
každém případě fanouškům starých aut a automobilové historie nezbývá než držet palce, že Janne Karlsson i asociace
dotáhnou boj do úspěšného konce.

Historická auta jsou snad ve všech částech vyspělého
světa považovaná za technické dědictví. Majitelé si je hýčkají,
staví jim muzea, ukazují je na přehlídkách. A ty můžou dosahovat olbřímích rozměrů i věhlasu, jako např. americké výstavy v Pebble Beach a The Quail v rámci Týdne aut v Monterey
v Kalifornii, britský Festival rychlosti v Goodwoodu nebo italské Concorso d'Eleganza Villa d'Este.
Auta, která se na těchto akcích prezentují, jsou špičkově
zrenovovaná a mívají cenu desítek, ba i stovek milionů dolarů
a těžko by je někdo označil za odpad. Očividně až na švédské
úřady, jak se ukazuje v nedávno medializovaném případu
Švéda Janneho Karlssona, který provozuje firmu Old Cars
Älekärr v Tidaholmu na jihu Švédska.
Ten si z americké Montany dovezl několik veteránů ve
stavu před renovací. Šest z nich nechal poslat kontejnerem do
Göteborgu. Celkem investoval asi 150 tisíc švédských korun
(cca 372 tisíc korun českých) do cestování, nákupu aut a dopravy. Když ale měl zaplatit clo, začaly problémy.
„Zavolal mi celní správce, který se mě zeptal, jestli mám
povolení k dovozu odpadu,” řekl Karlsson švédskému zpravodajskému webu Samnytt s tím, že nevěřil svým uším. Celníci
později případ předali krajskému správnímu úřadu a ten rozhodl, že tři auta z roku 1959 – Dodge Coronet, Buick LeSabre
a Ford Galaxie – jsou odpadem nebezpečným pro životní
prostředí a musí být sešrotovány.
S tím Karlsson samozřejmě nesouhlasí. „Není to barva,
povrch, co určuje, jestli je auto hezké či dobré,” oponuje. Auta
dovážel jako projekty k renovaci, takže neznalému oku se
mohou jevit jako odpad. Po renovaci nicméně budou technicky v perfektním stavu, i kdyby na povrchu zůstala patina;
Karlsson říká, že má rád auta s patinou. Ve Švédsku se tomuto stylu říká „raggare”.
Správní rada přitom dost pravděpodobně ve svém rozhodnutí udělala chybu. Odkazuje se na nařízení EU č. 1013/2006,
které se věnuje pohybu vraků automobilů. Výslovně říká, že je
-li vrak či nepojízdné auto importováno do EU s cílem ho
opravit, takový import je dovolen. A přesně tohle je Karlssonův případ.
(

49

