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EDITORIAL 

Milí přátelé skútrů, motocyklů, 
dobrého čtení a neotřelého hu-
moru, prostě všichni vy, které 

ještě nepřestalo bavit (ani po ví-
ce než 20 letech) číst  

Čezetářský občasník. 
 

Je tu zima a tedy okurková sezóna motor-
kářů, tedy aspoň, co se ježdění týká. Jinak sa-
mozřejmě v dílnách a garážích (doporučuji ra-
ději vytápěných), jsou motorkářské aktivity neo-
mezené dokonce bych řekl že důležité a po-
třebné, zvláště když chceme na jaře překvapit 

kamarády něčím novým. To se týká hlavně nás 
veteránistů, kteří máme stále co vymýšlet, vy-
lepšovat, renovovat, stavět, ….atd. 

Jak vidíte na úvodním obrázku, tak kolega 
Pavel Gabriel vyhnal svého Vaška do sněhu 
(ale už minulou zimu), aby nám zapózoval pro 
tuto zimní náladovou fotografii. Pavle díky a 
Vaškovi dej příště svetr a beranici. 

Vzhledem k velkému nápisu PF 2022 asi 
očekáváte, že uvidíte uvnitř tohoto čísla zase 
nějaké PF-ky, ale letos jsem to vymyslel trochu 

jinak, což se dočtete hned na následující stra-
ně. I tak doufám, že se vám toto nové číslo 
bude líbit a že si v něm každý z vás nejde 
aspoň jeden článek nebo aspoň fotku, které ho 
zaujmou. 

Šéfredaktor Marcel Malypetr 

ZIMA 2022 

číslo 78 

© 

 Editorial 1

 Co jsme dělali 2

 Zajímavosti 14

 Čtenáři nám píší 31

 Silvestr 2021 poprvé 34

 Střípky z historie RVHP 36

 (automobily Poběda) 36

 (automobily Warszawa) 41

 Po uzávěrce 46

 Silvestr 2021 podruhé 48

 Plán akcí ČSSČ 50

 Závěr 51

 Přílohy 52

 PF 2022 62



2 

CO  JSME  DĚLALI  
Od posledních zpráv v minulém čísle nám ještě zbývaly dva srazy, a to oba tradiční ...ten 

první je už vlastně kultovní, a to ve Zruči nad Sázavou, ten druhý byl ve Lhenicích v Jižních 
Čechách, kde jsme museli díky skluzu v otevření nového muzea ČZ na Strakonickém hradu 
trochu zaimprovizovat, ale všechno dobře dopadlo…...čtěte!!! A nakonec předvánoční pose-
zení opět v Kněževsi, protože burzy (i ta chotusická) nějak ztrácejí „šťávu“ a obsluha v re-
stauraci „Zlaté slunce“ nás už mockrát zklamala. 

Máme tady zase ten krásný adventní čas, 
i když je pravda, že tak nějak postupně se to 
kouzlo Vánoc vytrácí a slyším i názory kama-
rádů, že je Vánoce nebaví. Nevím, jestli je to 
jen tím, že stárneme a že už se tak na Jéžíš-
ka netěšíme, ale myslím, že Vánoce kazí i 
dnešní doba, válcovaná reklamami na vánoč-
ní nákupy už od října, ale také to, že díky e-
shopům jsme si zvykli nakupovat v průběhu 
celého roku, zatímco dříve se nákupy i běž-
ných spotřebních dárků kumulovaly právě na 
Vánoce. 

Můj děda pravidelně dostával, žiletky, 
mýdlo na holení a kamenec, samozřejmě i 
ponožky a třeba flanelovou košili a vždy měl z 
toho radost a dokázal všechny dárky vtipně 
okomentovat a šířil tak kolem sebe tu pravou 
štědrovečerní náladu a pohodu. Já myslím, 
že už to dneska málokdo umí a je to veliká 
škoda. Já na Vánoce u babičky a dědy stále s 
láskou vzpomínám. 

Ano, byly pak krásné i další Vánoce, když 
jsme měli malé děti a viděli jsme jejich radost 
z dárků, ale přesto ty Vánoce na vesnici se 
všemi zvyky a pověrami byly ty nejkrásnější, 
ale to by bylo na dlouhé vyprávění a nebylo 
by tam ani slovo o motorkách nebo skútrech, 
takže by se to sem asi nehodilo :-( 

Ale vraťme se k dnešnímu číslu Občas-
níku. Vždycky jsem měl takové dilema, jak 
to udělat, aby v zimním čísle byly PF-ky, 
které chodí i po Novém roce, a abyste vy 
čtenáři měli časopis již před vánočními 
svátky a mohli jste využít volný čas ke čte-
ní. Tak jsem to vymyslel. 

Toto číslo dostanete před Vánocemi a 
PF-ky doplním v průběhu ledna na poslední 
stranu přílohy, která je tam už pro toto dopl-
nění nachystaná. Tak doufám, že jsem to 
vymyslel úplně nejlíp, jak to šlo, a vám jen 
přeji příjemné čtení a nezapomeňte i tu vaší 
PF-ku poslat. 

63.  SRAZ ČSSČ ZRUČ  NAD  SÁZAVOU 10.-12.9 .2021  (****)  

63. sraz ČSSČ byl zároveň 
také již 23. srazem ve Zruči 
nad Sázavou. Jak pravidelní 

účastníci (a možná i čtenáři) 
vědí, tak v tomto městě jsme vystří-

dali dvě místa. Začínali jsme v kempu V 
rákosí, kde jsme uspořádali 14 srazů do 
konce roku 2012, pak jsme se přemístili do 
Chabeřického mlýna.  

Jenomže, jak jste se dočetli v minulém 
Občasníku, zemřel náš spoluorganizátor 
těchto srazů Lojza Vohnický, který nám 
vždycky v Chabeřickém mlýnu zajišťoval 

ubytování. Letos by to ale stejně nepomoh-
lo, protože pan majitel letos mlýn uzavřel. A 
tak jsme se zase po letech vrátili do kempu 
V rákosí. Předem říkám, že návrat to nebyl 
úplně nejšťastnější, ale k tomu všemu se 
ještě dostaneme. 

Účast byla docela dobrá a také jsme se 
těšili na nové muzeum Svět škodovek v 
Mrači u Benešova, kam jsme měli v sobo-
tu namířeno. Dopoledne jsme ale ještě 
chtěli stihnout návštěvu muzea v Chotusi-
cích s tím, že pak na oběd zajedeme do 
Přítoků u Kutné Hory, do námi již několikrát 

NA OKRAJ 

Nové počítače 

Pokud by se vám nezob-
razoval váš  oblíbený Ob-
časník správně, doporučuji 
využít širokou nabídku mo-
derních počítačů. 

EDITORIAL POKRAČUJE 
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prověřené restaurace, kde jsme se vždycky 
dobře najedli. Pak už jsme měli pokračovat 
do Mrače. 

Večer byl příjemný, sedělo se venku, 
jídlo také dobré, přišel Lolek Vohnický a 
zavzpomínali jsme na jeho tátu. Na ráno 
jsme si objednali snídani na 8. hodinu, aby-
chom všechno stihli, ale…….Když jsme na 
terase ráno marně čekali na otevření re-
staurace a snídani, přijela po osmé hodině 
kuchařka a po dlouhém bouchání na okno 
se jí podařilo probudit číšníka, který po ve-
černí návštěvě koncertu a následné pijatice 
spinkal jako miminko :-(. Takže samozřejmě 
snídaně se výrazně zdržela a my jsme se 
dohodli, že tu dopolední návštěvu muzea 
odvoláme, protože bychom byli celé dopo-
ledne v poklusu…..obrazně řečeno :-(. 

A tak jsme si udělali pořádnou vyjížďku, 
zase jsme přejeli náš oblíbený „dřevěný 
most“ přes Sázavu a různými „šoustkami“ 
pod vedením místního znalce silniček Lolka 
jsme dorazili na oběd trochu s předstihem, 
ale to nebylo vůbec na škodu. Všichni jsme 
se myslím dobře najedli, a pak jsme pod 
vedením Libora jeli do Mrače. Byla to zase 
pořádná dávka kilometrů...kolem 60, ale 
dali jsme to na jeden zátah.  

V Mrači nás před muzeem nečekalo 
prázdné parkoviště jako v Mladé Boleslavi, 
ale parkoviště zaplněné mnoha automobily 
a velkou partou motorkářů, takže jsme svo-
je stroje museli nastrkat do volných mezer 
mezi auty a o nějaké společné fotce ne-
mohla být ani řeč. V muzeum byla nějaká 
sleva, protože deklarované vstupné pro 
seniory bylo 100 Kč a platili jsme jen polovi-
nu, ale to byl asi bonus muzea za tu velkou 

sobotní návštěvnost.  
U recepce stála velice hezká panelka, 

ale jinak to bylo opravdu muzeum automo-

bilů.  

NA OKRAJ 

...a notebooky 
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Pokud jste četli v minulém Občasníku 
reportáž z návštěvy Automuzea Škoda v 
Mladé Boleslavi, tak muzeum v Mrači je 
úplně jiné. To německy studené a sterilní 
prostředí škodováckého muzea tady nena-
jdete, tady je v muzeu život, jste vtaženi 
dovnitř a i když toto muzeum nemá zdaleka 
takové možnosti a tolik exponátů, které má 
k dispozici muzeum v Mladé Boleslavi, přes-
to cítíte ten rozdíl. Tady prostě bylo běžné, 
že se spolu u  exponátů dali do řeči cizí lidé, 
diskutovali, vzpomínali, sdělovali si svoje 
zkušenosti s vozidly …...a „vo tom to je“, 
jak by řekl pan Pitkin :-).  

V Boleslavi prázdnotou zející restaurace 
Václav s předraženým jídlem a pitím, v Mra-
či venku lavice, kiosek, klobásy, káva …..a 

zase dobrá zábava, jak by řekli redaktoři, 
„napříč politickým spektrem“ :-). Asi to bylo 

i tím, že se tam setkaly tři party motorkářů, 
kteří asi spolu umí trochu víc komunikovat. 

Teď jsem trochu předběhl další důleži-
tou informaci, že když jsme vycházeli z 
muzea, byla tam venku další velká parta 
motorkářů (ta třetí).   

NA OKRAJ 

Chomutov 2021 

Jarní veteránská soutěž v 
Chomutově se už dva roky 
nekonala kvůli coronaviru, a 
tak se organizátoři rozhodli 
pro jakési náhradní setkání 
veteránů 18.9.2021, aby se zase 
sešli známí, kteří se už delší 
dobu neviděli, a aby i  občasné 
nezapomněli, že tam funguje 
Veteran club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet účastníků byl ome-
zen, nesoutěžilo se, jen se jel 
asi 60 km dlouhý okruh, který 
končil v hotelu Arena obědem. 
Setkání bylo velice příjemné, 
ale pro nás to bylo přesně v 
termínu mezi dvěma srazy, 
takže naše účast čítala tři 
(slovy tři) člověky, a to ještě se 
dvěma automobily a žádným 
skútrem. Ale zúčastnili jsme se 
a to je myslím důležité a hlav-
ně věřím, že už bude v roce 
2022 zorganizována klasická 
veteránská soutěž a že zase 
přijedeme ve větším počtu.  
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NA OKRAJ 

Svatováclavská jízda 

No a my jsme se vydali na zpáteční ces-
tu do kempu, která byla trochu kratší, než ta 
z restaurace. A kousek od muzea jsme po-

tkali další velkou partu motorkářů, možná 
taky byli v muzeu nebo tam mířili. Každo-
pádně si myslím, že muzeum v Mrači se 
všeobecně svým pojetím a uspořádáním 
líbilo o moc víc, než muzeum v Boleslavi. 
Doufám, že se majiteli muzea podaří sehnat 
další zajímavé exponáty a muzeum bude 
nadále rozšiřovat. Držím jim palce. 

Po návratu do kempu (celková délka 
vyjížďka byla 190 km) jsme se zase sešli na 
terase, abychom u zlatavého moku zhodno-
tili celou akci a samozřejmě jsme ani neza-
pomněli na večeři :-). No a dál, to už je tako-
vá ta klasika motorkářských srazů. Ráno po 
snídani (kdy se zase pan číšník musel dlou-
ho sprchovat, takže jsme čekali na kafe) 
jsme se pobalili, zapakovali, zaplatili a rozje-

li se ke svým domovům. 
S tím placením to nebylo všechno tak 

úplně v pořádku, protože jednak pan číšník, 
který nám to účtoval nectil naší dohodu s 
paní vedoucí o tom, jak se bude ubytování 
platit, jednak si i někteří kolegové stěžovali, 

že měli na účtech víc piv, než kolik vypili, to 
je sice smutné, ale asi nedokazatelné a  
nepostižitelné. Piva jsme si navzájem nosi-
li, a tak není nikdy jisté na jaký lístek se to 
pivo napíše. S tím účtováním za ubytování 
to ale byla jednoznačně chyba číšníka. 
Tyto nejasnosti si snad ještě dodatečně 
vysvětlíme s paní vedoucí, a pokud za rok 
budeme sraz v tomto kempu opakovat, 

snad už bude situace přehlednější. 
A hodnocení??? Za zaspání číšníka a 

tím neuskutečněnou návštěvu muzea a za 
jeho podivné „účetnictví“ odebírám hvězdič-
ku. 

64. SRAZ ČSSČ LHENICE 24. -26.9 .2021 (*****)   
Poslední letošní sraz byl tak 
trochu v ohrožení a nad jeho 
uskutečněním visel dlouho 

velký otazník. Původně jsme 
chtěli navštívit v rámci tohoto srazu nově 

otevřené muzeum motocyklů ČZ na Strako-
nickém hradu a následně navštívit restaura-
ci Čezeta v kulturním domě ve Strakonicích. 
Jenomže příprava muzea nějak vázne a 
muzeum není, a tak jsme nevěděli, jestli 
sraz nezrušit. Proto jsem taky otálel s nahlá-
šením našeho zájmu o ubytování ve Lheni-
cích, až to rozvířil Jirka Hájek, protože byl 
výjimečně přespříliš aktivní. Pak se ale k 
organizaci aktivně přihlásili naši jihočeští 
kolegové a přípravy se mohly odstartovat. 

Trochu jsem na poslední chvíli měnil 
počet přihlášených a paní vedoucí penzio-
nu ve Lhenicích v tom dělal trochu guláš, 
ale nakonec se stav přihlášených ustálil na 
hodnotě 25, co bylo moc fajn, protože v 
tomto počtu už bylo zajištěno bezproblémo-
vě stravování ve formě polopenze.. 

I předpověď počasí byla dlouhodobě 
stále optimistická a nebylo to tak jako jindy, 
kdy každým dnem meteorologové mění 
předpověď od slunečného počasí až po 
přívalové deště. Prostě mělo být krásně 
a….BYLO!!! Poslední letošní sraz byl z 

Svatováclavská jízda vete-
ránů se už mnoho let pravi-
delně koná v Mladé Bolesla-
vi.  Nechápu, proč se stále 
zvyšuje počet účastníků, 
protože těch 10 km, co se 
svezou ulicemi města a jinak 
spoustu hodin jen prosto-
jí ...za to nestojí :-(. Asi dva-
krát jsem se jako nepřihláše-
ný zúčastnil a aspoň svezl s 
kolonou, ale jinak se tam 
zajdu podívat jako divák, 
abych se pozdravil s kamará-
dy popř. prohlédl techniku, 
která přijede na start. Tak se 
stalo i letos.  Byl tam nějaký 
ten skútřik ….a ti kamará-
di???  Byli tam, ale když jsem 
některé delší dobu neviděl, 
tak jsem jen zjistil, jak ten 
čas letí :-(. 
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hlediska počasí jako vymalovaný, i když se 
už konal na podzim.  

Páteční příjezd byl pro naši skupinu  
kolem Prahy ze západní strany komplikova-
ný naprosto katastrofálním dopravním ko-
lapsem v Příbrami, kde obrovské kolony 
automobilů stály ze všech stran a mojí dceři 
se při popojíždění ke kruhovému objezdu do 
kopce podařilo „připálit“ spojku u Trampa, 
takže po Příbrami chvílemi jela (s kopců) a 
chvílemi tlačila (do kopců), čímž jsme se 
zdrželi, část naší skupiny to psychicky nevy-
držela a ujela nám :-( (to se asi za těch dva-
cet let, co takhle jezdíme, stalo poprvé, ale 
důvody asi nemá cenu rozebírat :-(). Takže 
jsme dojeli až za šera, ale dojeli, večeře (asi 
tak čtvrtka pečené kachny, bramborové 
knedlíky a zelí) na nás zbyla a to bylo večer 
asi nejdůležitější. 

Večerní zábava podpořená Kozlem 11°
probíhala celkem bez problémů a bez ob-
sluhy, takže jsme si čepovali sami a vše 
fungovalo docela dobře. Plán na sobotní 
vyjížďku byl odsouhlasený, snídani jsme si 
objednali na 8. hodinu a věděli jsme, že 
nemusíme ráno s odjezdem spěchat, proto-
že náš první cíl se nacházel nedaleko ….a 
tak byl odjezd předběžně naplánován na půl 
desátou. 

Snídaně v podobě nachystaných jednot-
livých porcí a k tomu jako bonus švédský 
stůl myslím uspokojila úplně všechny. Po 
snídani a kafíčku jsme ještě chvilku posedě-
li, a pak se začali pomalu chystat k odjezdu. 
Naším prvním cílem bylo Muzeum 2. světo-
vé války v Dobčicích nazvané Muzeum 
Dobčická tvrz 1945 

Muzeum jako takové je asi zajímavé a 
určitě tam je co vidět, já jsem osobně v po-

dobném muzeu ještě asi nebyl, a to také 
proto, že zrovna nejsem ten, kdo by přece-
ňoval úlohu americké armády při osvoboze-
ní naší země od fašismu. Paní průvodkyně, 
která po svém 18letém pobytu v USA je 
zcela nekriticky zahleděna do všeho ame-
rického….možná by si měla přečíst i něco o 
tom, jak Američané na konci války zcela 
zbytečně bombardovali naše města, hlavně 
ničili průmyslové podniky, a zabili spoustu 
našich nevinných civilních obyvatel :-(. 

Obec Dobčice je ovšem i zajímavá z 
jiného důvodu, a to jako obec, ve které 

NA OKRAJ 

Dobčická tvrz 1945 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobčice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve tvrzi můžete navštívit 
soukromou expozici věnova-
nou vojenské výstroji a vyba-
vení americké armády ve dru-
hé světové válce. Uvidíte vo-
jenská válečná vozidla a pře-
devším důstojnický Cadillac 
41, který je jediným v repub-
lice a je to první vůz na světě 
s automatickou převodovkou. 
Nechybí ani klasický džíp s 
replikami zbraní, radiem a 
provokujicím nápisem Wi-
dowmaker (zabiják pozn. 
red.) nebo jedenapůltunový 
šestikolový dodge. Jedinečná je 
také pojízdná polní kaple. 
Podrobně představené je i 
kancelářské vybavení štábu, 
ošetřovny, spojovací a měřicí 
techniky, zabezpečení a dal-
ších provozovaných činností.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Vvstavená vojenská vozidla 
● Cadillac 41 (jediný v repub-
lice; první vůz na světě s 
automatickou převodovkou) 
● obojživelný pásový trans-   
portér ("Weasel") 
● Jeep ("Widowmaker") s 
replikami zbraní a přívěsem 

● 3/4 tunový Dodge WC 52 
● pojízdná polní kaple 
(zřejmě jediný dochovaný 
exponát z vyrobené válečné 
serie 1500 kusů) 
● 2,5 tunový nákladní vůz 
GMC 
http://www.dobcickatvrz1945.cz/ 

P.S. Obec Dobčice patří pod 
obec Záboří, ale na jejich strán-
kách se o Dobčicích nic nedozví-
te. Daleko více informací je ve 
Wikipedii:        
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NA OKRAJ 

 

režisér Zdeněk Troška natočil Babovřesky. 
Je ovšem zajímavé, že tato obec se ani o 
muzeu ani o těch Babovřeskách na svých 
oficiálních stránkách nezmiňuje …...je to 
myslím škoda, protože třeba Hoštice určitě 
už za těch mnoho let na Troškovy filmy 
„Slunce, seno,….“ nalákaly tisíce návštěvní-
ků. Více se dozvíte na odkazech uvedených 
ve vedlejším článku „Na okraj“. 

Po shlédnutí muzea jsme odjeli do Čer-
nic do hotelu U Matěje na oběd. Kolega 
Michal tam měl svatební hostinu, a tak si jel 
zavzpomínat na „nejšťastnější“ den svého 
života :-). Oběd jsme měli předem objedna-
ný, takž obsluha byla celkem rychlá, jídlo 
dobré a venku azurově modrá obloha bez 
jediného mráčku. 

Jakmile jsme si naplnili své krmivové 
základny, byl čas vyjet do dalšího muzea, 
což byl náš cíl na odpoledne. Jednalo se o 
Veterán Muzeum Jílovice, které je umístě-
no v bývalé nádražní budově. Majitel pan 
Emil Roděj nás osobně provázel a jeho 
výklad doplněný různými historkami k jed-
notlivým exponátům byl zajímavý.  

Exponáty pan majitel půjčuje pro filmo-
vání a naopak pro své muzeum získal ně-
které filmové rekvizity, takže muzeum má 
takový trochu „filmový“ nádech a je tím 
pádem asi tak trochu jedinečné. Jinak pan 
majitel je fanda vozů Aero, které zase tak 
moc vidět v muzeích nejsou, protože 
nejsou také tak atraktivní jako luxusní vozy 
jiných českých značek. 

 

Pivo, pivo, pivo 

Pivo je kvašený alkoholický 
nápoj hořké chuti vyráběný 
v pivovaru z obilného sladu, 
vody a (nikoli nezbytně, ale 
většinou) chmele pomocí 
pivovarských kvasinek 
(eventuálně divokých kvasi-
nek), který se těší značné 
oblibě v Česku i v zahrani-
čí. Na území Česka se jed-
ná o nejkonzumovanější 
alkoholický nápoj (2019: 
188,6 litrů na osobu, 1. mís-
to na světě). Pivo je považo-
váno za jeden z českých 
symbolů a od roku 2008 je 
název České pivo chráněn 
jako zeměpisné označení. 
 Pivo je vařeno již od nepa-
měti a je nemožné určit 
místo, kde bylo uvařeno 
první pivo. Jako země půvo-
du se uvádí Mezopotámie, 
a to přibližně již v 7. tisíci-
letí př. n. l. Je však možné, 
že Sumerové připravovali 
pouze kvas.  Pivo je staro-
slověnské slovo,  které oz-
načovalo „nápoj nejobyčej-
nější a nejrozšířenější“.   
V současnosti je pivo kon-
zumováno prakticky na 
celém světě. K roku 2008 
drží obyvatelé Česka přední 
pozici v průměrné spotřebě 
piva na osobu, která dosa-
huje v průměru 160 litrů na 
hlavu za rok. Avšak ve vě-
kové skupině 35 až 44 let (s 
největší spotřebou) je tý-
denní spotřeba alkoholu 
mužů zhruba 9 litrů a žen 2 
litry,  což by odpovídalo 
ekvivalentu 450 litrů (10° 
piv), respektive 100 litrů 
ročně. Podle WHO to zna-
mená průměrně přes 16 
litrů čistého alkoholu cel-
kem na dospělého (na ne-
abstinujícího dospělého 
muže dokonce přes 26 litrů) 
a přes 8 litrů jen na pivo za 
rok.   
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kva%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obilniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chmel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovarsk%C3%A9_kvasinky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_pivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumer
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvas
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
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V muzeu je zajímavé i to, že tam uvidíte 
třeba exponáty, které někdo vyrobil v jedi-
ném kusu a nemají žádnou historickou hod-
notu, jsou prostě jen hezké a zajímavé. 
Součástí muzea je i občerstvovací koutek, 
který jsme také využili a chvíli poseděli 
venku …..a zase musím připomenout to 
nádherné počasí.  

NA OKRAJ 

Nákladní cyklosajdkár 
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Motorky a skútry jsme měli seřazené a 
připravené na focení, což jsme také udělali, 
ale bohužel, někteří už nevydrželi a ujeli 
domů ještě před návštěvou muzea. Sice 
neznám důvody, proč se rozhodli pro tak 
překotný odjezd, ale jak říkal jeden můj bý-
valý šéf: „To musí vědět každý sám.“ Pak už 
byl čas na cestu zpátky, protože nás čekalo 
kolem 60 km, a to kolem Českých Budějo-
vic.  

Tady se ještě musím vrátit k tomu, že 
naši vyjížďku vodil jako vedoucí jezdec mi-
chal Žížala, coby místní rodák a znalec, 
takže jsme před obědem projížděli krásnými 
silničkami. Po obědě to už bylo trochu horší, 
občas jsme projížděli zákazem vjezdu v 

rozkopané vesnici nebo po strašně prašné 
silnici pod novým vysokým rozestavěným 
mostem budoucí dálnice. Je samozřejmě 
otázka, jestli při obědě v restauraci, kde 
měl Michal svatební hostinu, nedošlo díky 
krásným vzpomínkám na svatební den k 
nějakému negativnímu ovlivnění jeho 
schopností najít lepší silnici, ale nakonec 
jsme to vyhodnotili tak, že Michal po vstupu 
do manželství je zvyklý překonávat těžkos-
ti, a proto i nás vodil silnicemi, které mu 
připadaly normální …..my ostatní jsme je 
však jen s obtížemi zdolávali :-):-):-) 

Do Lhenic jsme však v pořádku dojeli a 
už se těšili na večeři a zlatavý mok, v čes-
kých zemích známý pod názvem „pivo“ (viz 
„Na okraj“ str. 7). Ovšem tady nastal zá-
drhel. Ještě než jsme zasedli k večeři, hlá-
sila paní pivonosičová, že čepované pivo 
došlo a že už budou jen lahváče :-(. Asi 

těžko hledat viníka, paní domácí se bála, 
aby tam nezůstal nedopitý sud, protože po 
nás už žádné hosty v penzionu nemá …..a 
prostě ten odhad naší konzumace nebyl 
úplně dobrý. Překlenout to měly ty lahváče, 
ale jednak skupina našich kolegů po večeři 
(pořádný řízek s výborným bramborovým 
salátem) odešla do místní restaurace na 
„točené“. My, co jsme tam zbyli, jsme se 
spokojili s lahváči a nějakým tím tvrdším 
pitivem, takže nám taky bylo veselo. 

Hospodská skupina se pak později vrá-
tila, ale brzy se rozprchla do svých pokojů a 
my ostatní jsme je následovali. Pak už je to 
všechno stejné. Snídaně, balení, placení, 
příprava motocyklů, loučení odjezd. 

Kromě Jihočechů, kteří se tam rozprchli 
po okolí, jsme se rozdělili na dvě velké sku-
piny a vyrazili směrem na sever dvěma 
směry kolem Prahy. My jsme s dcerou ten-
tokrát zvolili východní objezd Prahy a neli-
tovali jsme. Cesta (vlastně až ke Kolínu) s 
minimálním provozem, takže jsme bez pro-
blémů dojeli domů ….a všichni ostatní snad 
také. 

A hodnocení??? Já myslím, že kromě 
nějakých těch objektivních příčin (dopravní 
kolaps v Příbrami, stavba dálnice) už byl 
jen ten drobný problém s tím pivem, ale to 
si u nás paní Jana vyžehlila výbornými sní-
daněmi i večeřemi :-). Takže pět hvězdiček 
….a příští rok je už penzion objednaný na 
9.-11.9.2022 !!! :-) 

NA OKRAJ 

Osobní cyklosajdkár 
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Náš družební motoristický 
klub Sidecarclub Nasavrky 
pořádal 9.10. 2021 závěreč-

nou podzimní vyjížďku na ukon-
čení sezóny. Ostatním kolegům by byla 

asi ziminka, tak jsem musel sám osobně jet 
zachraňovat čest našeho klubu.  

Je pravda, když jsem ráno vyjížděl v 7 
hodin a venku byly 3°C, že už jsem zažil na 
skútru lepší počasí. Ale když jsem si uvědo-
mil, že zkušební jezdci Jawy jezdili dříve 
jízdní zkoušky celou směnu až do –5°C….a 
to asi s podstatně méně dokonalým spod-
ním prádlem :-(, tak jsem to nevzdal. 

Do Nasavrk jsem dorazil (i s přestávka-
mi na zahřátí) s náskokem před desátou 
hodinou a měl tak čas se před zahájením 
vyjížďky pozdravit s kamarády.  Pak už pod 
vedením předsedy klubu Karla Vodrážky (a 
po úvodní rozpravě s jezdci) byla odstarto-
vána vyjížďka s cílem Muzeum historic-
kých motocyklů Svratouch. To muzeum je 
velice zajímavé a doporučuji ho navštívit. 
Jsou tam určitě zajímavé motocykly, a to 
nejen české výroby, ale taky sajdkáry a 
různé další zajímavosti, ovšem je uspořádá-
no zajímavým a netradičním způsobem a 
celé muzeum dělá dojem bytu, ve kterém 
bydlí motorky :-). 

Po prohlédnutí muzea jsme se vydali do 
nedaleké Svratky, kde v restauraci U Be-
rušky jsme měli zamluvené stoly a oběd. 
Po jídle už byla naplánovaná cesta zpátky 
na základnu, tedy do klubovny sajdkárklu-
bu. Tam nás přivítal Wilda, který tam při-
pravoval na večer oslavu svých šedesátin. 
To už se mě ale netýkalo, protože mě če-
kalo zase těch asi 120 km domů a i když 
bylo odpoledne slunečno, stále ještě měla 
rtuť teploměru k motorkářsky příjemným 
teplotám hooooodně daleko :-(. 

Cestou jsem potkal Zbyňka Plachého s 
Druzetou, ale na můj pozdrav moc nerea-
goval, možná už byl tak ztuhlý a nemohl 
moc rukou pohybovat. Prý jel do Pardubic 
na nějakou veteránskou výstavu, kde pravi-
delně získává za Druzetu pohár, tak si ten 
letošní nechtěl nechat ujít :-(. 

Pak jsem se ještě zastavil na benzince, 
abych si trochu ohřál prokřehlé ruce ...a jen 
jsem zastavil, tak volal kolega Libor: „Co 
děláš zítra??? Volal Dan, že bude poslední 
hezký den, tak pojedeme do Pekelných 
dolů, už je nás šest :-)“ ….takže vidina ne-
dělní pohody v teplíčku se mi najednou 
rozplynula a bylo mi jasné, že druhý den mi 
bude zase na skútru zima :-(. 

NA OKRAJ 

Muzeum historických 
motocyklů Svratouch 

O muzeu 
Více než 50% z celkové ex-
pozice jsou zahraniční stroje, 
to muzeum ve Svratouchu 

odlišuje od většiny ostatních 
v České republice. Návštěv-
ník ocení porovnání motocy-
klů z mnoha zemí. Nacházejí 
se zde motocykly německé, 
americké, dánské, anglické, 
francouzské a také “klenoty“ 
české. Všechny exponáty 
jsou funkční. Přes zimu jsme 
pilně pracovali, budovali a 
připravili jsme pro návštěvní-
ky překvapení v podobě nové 
expozice v půdním prostoru 
muzea. Vše je do detailu a 
hlavně s láskou udělané. 
Máme z odvedené práce 
radost, a proto bychom se o 

ni rádi podělili i s Vámi. 
Historie 
Muzeum je umístěno v budo-
vě postavené po roce 1863, 
která původně sloužila jako 
evangelická škola, později 
jako presbyterna – evangelic-

ká modlitebna. Objekt je pa-
mátkově chráněn od roku 
1958. V roce 2007 ho odkou-

pila obec Svratouch. Dochá-
zelo k postupné venkovní 
rekonstrukci a koncem roku 

2015 přišel místní sběratel 
historických motocyklů Pavel 
Šiller s nápadem, umístit do 
tohoto krásného a historicky 
cenného objektu muzeum 
historických motocyklů. Ná-
sledovaly velké úpravy vnitř-
ních částí a dne 9.7.2016 
bylo muzeum slavnostně 
otevřeno.Každý rok se u na-
šeho muzea koná Setkání 
historických vozidel. Na pod-
zim 2019 po uzavření muzea 
po ukončení letní sezóny 
jsme opět zahájily stavební 
práce a v půdním prostoru 
budovy byla vytvořena krás-
ná další expozice. Ta byla 
slavnostně představena 
6.6.2020. Na tuto malou slav-

nost byli pozváni zastupitelé 
obce Svratouch, všichni přá-
tele, kteří se nějakou měrou 
podíleli na budování mu-
zea, a také zástupci Pardu-
bického kraje, který finančně 
podporuje dotacemi rekon-

strukci tohoto památkově 
chráněného objektu.  

ZÁVĚREČNÁ VYJ ÍŽĎKA SC NASAVRKY 9.10 .2021(*****)  
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Sraz by v 11 hodin u Fišerů 
v Roudnici. Přijel jsem do 
Roudnice včas, zajel si na-

tankovat …..ale Roudnice je tak 
krásně rozkopaná, že jsem se do cíle své 

cesty trefil asi na třetí pokus …..a ostatní už 
do sebe nalévali horkou kávičku a posilovali 
se koláčem od dcery Emči. 

Po tomto krátkém pohoštění jsme se už 
nezdržovali a vyjeli směr Pekelné doly. 
Vedl nás Dan neskutečně neznámými silnič-
kami, které jsem podezříval z toho, že 
nejsou ani na mapě. Ale do dolů jsme nako-
nec dojeli (i když rozhodně ne nejkratší 
cestou) a po zaparkování se začali 
hned všichni zajímat o nabídku jídel 
….výběr není sice jako v Alcronu, 
ale řekl bych, že motorkářsky po-
stačující ...měli klobásu i řízek, ke 
kávičce palačinky a štrůdl, takže 
myslím, že problematika hlado-
vých žaludků byla všeobecně vy-
řešena ke spokojenosti. Jarda si 
dokonce ukousl kus plastové vidlič-
ka a moc si to pochvaloval :-). 

Po obědě a výrobě několika fotografií se 
někteří projeli jeskyní a společně jsme jeli 
někam, zase pod vedením Dana. Pak jsme 

kolektivně přehlédli značku „Zákaz vjezdu 
motorových vozidel“ a dojeli jsme k Víťově 
rozhledně. Sice den byl chladný, ale jasný, 
a tak tam na kopečku bylo krásně a výhled 

byl také velice dobrý, takže jsme 
toho porušení dopravních předpisů 
nelitovali. 

Po vyhlídkové přestávce jsme se 
už vydali cestou k domovům s 
tím, že jsme se ještě zastavili u 
benzinky v Hošťce, ale pak už 
jsme opravdu dojeli jen společně 

zpátky do Roudnice, a tam se za-
čaly naše cesty rozcházet. A hodno-

cení??? Narychlo svolaná akce, účast 
celkem dobrá, pěkné počasí, dobře vybra-
ná trasa, žádné technické problémy 
…...myslím, že je to na plný počet. 

NA OKRAJ 

Víťova rozhledna  
u Náčkovic 

Nad obcí Náčkovice v 
nadmořské výšce 616 m.n.m. 
byla v roce 2003 vystavěna 
21 metrů vysoká vyhlídková 
věž pod jejím projektem je 
podepsaný architekt Martin 
Gabriel. 

Vyhlídková plošina je 8,5 
m. Oficiální otevření proběhlo 
6. srpna 2004. 

Unikátní stavba zde vzni-
kala během podzimu roku 
2003 a První turisté na toto 
místo zavítali za dalekými 
rozhledy v dubnu následující-
ho roku. 

Ve své spodní části je 
rozhledna obezděna přírod-
ním kamenem. Z ní vyrůstá 
dřevem opláštěná železná 
konstrukce, která ve výšce 
8,5 metrů nese vyhlídkový 
ochoz s osmi okny s vyhlíd-
kou. 

Návštěvník musí zdolat 
celkem 45 schodů. Celková 
výška stavby činí 21 metrů. 
Své pojmenování získala 
podle jména stavitele vyhlíd-
ky. 

38. PODZIMNÍ VYJ ÍŽĎKA LUŽICKÉ HORY 10.10 .2021 (*****)
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VY J ÍŽĎKA DUBÁ 23.10.2021  NA OKRAJ 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ KNĚŽEVES 11.12.2021 

Asi poslední letošní akcí „na motorkách 
a skútrech“ bylo krátké odpolední setkání u 
kávy na benzince v Dubé. Sešlo se nás pět 
a chvíli jsme postávali u kávy (na sezení to 
moc nebylo) a povídali.  

Motorkářská benzinka v Dubé bývá ob-
ležena motorkáři, ale tentokrát jsme tam byli 
sami, takže už asi opravdu nebylo tak úplně 
motorkářské počasí. To ale nevadilo, proto-
že jsme si dobře popovídali a dva naši ka-
marádi nám stihli představit dvě své zajíma-
vosti, které ještě stihli před zimní sezónou.  

Fanda Čech přijel na zbrusu nové (asi 
tak dvacetileté) Hondě, kterou prý koupil 
synovi, ale nevím, nevím, kdo na ni bude 
víc jezdit. Druhou zajímavostí byl úplně no-
vý ekologický stojánek—policajt, který si 

vyrobil Jarda Levák, kterého zřejmě ovlivni-
la neustálá masáž v médiích ohledně obno-
vitelných zdrojů, tak si vyrobil obnovitelný 
stojánek. Nevýhodu má jen jedinou, že mu 
ho musel v kufru na motorce vozit jeho 

tchán a vždy musí parkovat společně :-). 

Protože moje trasa a trasa ostatních 4 
účastníků byly naprosto odlišné, jel jsem se 
ještě s nimi projet aspoň do Mělníka, kde 
jsme se rozdělili. Ujel jsem asi 130 km, 
horko žádné nebylo, ale vyjížďka to byla 
příjemná. Doma po návratu to spravil jeden 
prcánek meruňkovice, aby se teplota těla 
zase vrátila do optimálních a běžných hod-
not :-) …..a ne aby to bolo, ako hovoril ma-
jor Terazky: „Vo velkej vlasteneckej vojne 
som mal aj 28 stupňov!!!“ 

A jsme u poslední letošní akce. Tady to 
bylo trochu organizačně komplikovanější, 
protože jsme měnili místo konání akce. Pů-
vodní nápad byl penzion ve Zbečně, kde 
bychom si udělali pořádné předvánoční 
setkání s grilováním, soudkem pivánka a 
přespáním, ale bylo tam nutno obsadit 15 
míst, aby to bylo finančně rentabilní. Ovšem  
tato varianta se ukázala jako organizačně 
neprůchodná pro malý zájem :-(. 

Tak druhou variantou byl právě osvěd-
čený penzion v Kněževsi, kde cena za uby-
tování není závislá na počtu účastníků. Jen-
že jak čas běžel, tak se stále snižoval počet 
těch, kteří tam chtěli být ubytováni, až zbyli 
poslední dva …… kteří nakonec nepřijeli 
vůbec kvůli onemocnění vlastnímu nebo 
člena rodiny. A tak z plánované „velké“ akce 
se stalo zase jen tradiční odpolední poseze-
ní jako dříve u Zlatého slunce. 

Sraz byl od 14 hodin a když jsem už u 
těch čísel, sešlo se nás celkem 14, což 
zase ovšem není tak málo, když si uvědo-
mím, kolik kolegů se mi omlouvalo, že ne-
mohou přijet právě kvůli nemocem, karan-
téně, hospitalizaci, lázním apod.  

Na druhou stranu je však zase třeba 
pochválit některé kolegy …..Honza Homol-
ka to má z domova skoro 200 km, takže 
hezký výlet (na otočku), Dan Fišer byl dru-
hý den po poměrně rozsáhlém chirurgic-
kém zákroku a rozhodně se tam nikde ne-
krčil v koutku, ale bylo ho všude plno ...jako 
normálně :-). 

Ještě jsem zapomněl na kolegu Zbyňka 
Plachého, který sice nepřijel, ale poslal 
dárečky v podobě vypáleného znaku ČZ do 
špalíčků ….na všechny se dostalo. 

Karel Pergler nás všechny mile překva-
pil dodávkou samolepek s označením klubu  
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Jak je vaše město velké 

na spodní část rámečku registračních zna-
ček našich automobilů (a to dokonce ve 
dvou variantách)  

a Zdeněk Prchal přivezl z tiskárny očekáva-
nou dodávku klubových kalendářů 2022. 

A tak vlastně to vypadá, že bylo vše v 
nejlepším pořádku, protože jídlo bylo dobré 
jako vždy a nabídka určitě dostatečně velká,  
pivo také čepovali :-) ……. pokud se něco 
nepovedlo, tak je to, že jsme se zapomněli 
vyfotit před tím, než začali někteří kolegové 
odjíždět, a tak na společné fotce už několik 
soudruhů chybí :-(…….proto jsem je na 
fotku aspoň podepsal na zeď :-). 

Snad jsem stihnul vyřídit pozdravy od 

všech, kteří se omlouvali, že nemohli přijet, 
ale pak už byla volná zábava a nebyla šan-
ce se třeba dohadovat o srazech na příští 
rok. Skoro vše je vyjednané, a pokud jsou 
tam ještě nějaké jiné návrhy, tak to budeme 
muset dohodnout někde jinde a nebo za 
pomocí komunikačních technologií :-). A 

tak vy, co jezdíte s námi na srazy, můžete 
očekávat mailík s nabídkou velice atraktivní 
exkurze v rámci srazu v Hořicích. Zatím si 
to nechávám jako překvapení a uvidíme, 
jaký bude zájem. Doufám, že ne stejný, 
jako o ubytování ve Zbečně :-(. 

Jinak asi kromě dobré zábavy se nic 
mimořádného nedělo. Jen Lenka byla jako 
jediná žena tak trošičku terčem vtipů, ob-
čas i s malinko choulostivým podtextem, 
ale hrdě vše vydržela. Určitě se všichni 
dobře najedli, například tataráček byl vý-
borný. A nakonec ti nejzkušenější zakončili 
letošní posezení (i celou letošní motorkář-
skou sezónu) výbornou „sladkou tečkou“ v 
podobě palačinky se zmrzlinou:-):-):-) 

Míra Vokáč 

Petr Abrahám 

Honza Smítka 

Honza Homolka 

město poč.obyv.
1 Praha 1 335 084
2 Brno 382 405
3 Ostrava 284 982
4 Plzeň 175 219
5 Liberec 104 261
6 Olomouc 100 514
7 České Budějovice 94 229
8 Hradec Králové 92 683
9 Ústí nad Labem 91 982

10 Pardubice 91 755
11 Zlín 74 478
12 Havířov 70 165
13 Kladno 68 896
14 Most 65 341
15 Opava 55 996
16 Frýdek-Místek 55 006
17 Jihlava 51 125
18 Karviná 50 902
19 Teplice 49 705
20 Chomutov 48 349
21 Karlovy Vary 48 319
22 Děčín 47 951
23 Jablonec nad Nisou 45 317
24 Mladá Boleslav 44 506
25 Prostějov 43 381
26 Přerov 42 451
27 Česká Lípa 37 361
28 Třebíč 35 107
29 Třinec 34 778
30 Tábor 34 119
31 Znojmo 33 775
32 Kolín 32 490
33 Příbram 32 248
34 Cheb 31 920
35 Písek 30 379
36 Trutnov 29 958
37 Kroměříž 28 360
38 Orlová 28 330
39 Vsetín 25 782
40 Šumperk 25 452
41 Uherské Hradiště 25 001
42 Břeclav 24 554
43 Hodonín 24 385
44 Český Těšín 24 069
45 Litoměřice 23 623
46 Litvínov 23 489
47 Havlíčkův Brod 23 255
48 Nový Jičín 23 151
49 Chrudim 23 140
50 Krnov 23 130
51 Sokolov 22 924
52 Strakonice 22 428
53 Valašské Meziříčí 22 149
54 Klatovy 22 140
55 Kopřivnice 21 657
56 Jindřichův Hradec 21 169
57 Kutná Hora 20 828
58 Vyškov 20 676
59 Žďár nad Sázavou 20 485
60 Bohumín 20 308
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Když se nohy nevejdou 

ZAJÍMAVOSTI  

Jawa Platom byla k dispozici ve 4 třídách obsahu. 125, 175, 250 a 350 
ccm.  Jednalo se o běžné standardní modely Jawy z té doby. Tím, 
čím byl Platom tak jedinečný, bylo jeho elegantní a efektivní zakapo-
tování. To dalo motocyklu trochu vzhled skútru, ale zachovalo jízdní 
vlastnosti motocyklu. Modely Platom zde byly k dispozici zhruba od 
roku 1958 do  roku 1968. .  

 
 

Kolega navštívil  „prý“ kamarádku a velice ho překvapilo, že 
její syn má někde ve chlívku pár motorek :-). Tak to vyfotil. 
Kolega podobné záliby naprosto nechápe, protože on je typem 
toho katastro-
fického člově-
ka, co ve všem 
hledá     pro-
blém a ne ra-
dost :-(. 

Kolik asi tako-
vých chlívků u 
nás v zemi je a 
třeba nejenom 
u nás, ale v 
celém světě??? 

JAWA PLATOM (HOLANDSKO) 

varianty 

motorů 
Typy, na které byla úprava Platom použita. Motocykly byly k dispozici ve dvou řadách, 
„Standard“ a „Sport“. Verze „Sport“ měly o něco větší výkon motoru. . 

 typ modelu  "Výchozí" "Sport" 

125 ccm 355 6,5 ks 7,0 ks 

175 ccm 356 9,5 ks 10 ks 

250 ccm 353/559 12 ks 13,5 ks 

350 ccm 354/369 16 ks 17,5 ks 

   Takové problémy na mo-
torkách nemíváme, ale u aut 
to může být někdy problém. 
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Technická poradna Jedná se o strojový překlad  z cizího originálu a závady se týkají více čtyřdobého motoru, ale ně-
které  informace jsou asi použitelné i pro dvoudobé motory. 
 

Fotografie č. 1 ukazuje svíčku, jejíž 
práci lze po vyřazení z motoru po-
važovat za vynikající. Plášť střední 
elektrody má světle hnědou barvu, 
takže uhlíkové usazeniny a usazeni-
ny jsou minimální. Úplná absence 
ropných stop. Majiteli tohoto moto-
ru lze jen závidět a existuje něco, co 
je ekonomická spotřeba paliva a 
absence nutnosti doplňovat olej z 
výměny do výměny. 
 

Fotografie č. 2 ukazuje typický 
příklad zapalovací svíčky od moto-
ru se zvýšenou spotřebou pali-
va. Střední elektroda je pokryta 
sametově černým uhlíkovým povla-
kem. Existuje několik důvodů: bo-
hatá směs vzduchu a paliva 
(nesprávné nastavení karburátoru 
nebo porucha vstřikovače), ucpaný vzduchový filtr. 

 

Fotografie č. 3 zde je příkladem příliš chudé směsi vzduch / palivo. Barva elektrody je od světle 
šedé po bílou. Zde je důvod k obavám. Jízda na příliš chudou směs a při zvýšeném zatížení může 
způsobit výrazné přehřátí samotné kuželky i spalovací komory a přehřátí spalovací komory je pří-
mou cestou k vyhoření výfukových ventilů. 

  

Fotografie č. 4  svíčka má charakteristický načervenalý odstín, tuto barvu lze porovnat s barvou 
červených cihel. Toto zarudnutí je způsobeno provozem motoru na palivo obsahující nadměrné 
množství přísad obsahujících kovy. Dlouhodobé používání takového paliva povede ke skutečnosti, 
že kovové usazeniny vytvářejí na povrchu izolace vodivý povlak, kterým bude snadnější průchod 
proudu než mezi elektrodami svíčky, a svíčka přestane fungovat. 

 

Fotografie č. 5  Svíčka má výrazné stopy oleje, zejména v závitové části. Motor s takovými zapalo-
vacími svíčkami má po dlouhém pobytu ve zvyku po spuštění nějakou dobu „vynechávat“ a při 
zahřívání se chod stabilizuje. Důvodem je neuspokojivý stav těsnění dříku ventilu. Dochází ke 
zvýšené spotřebě oleje. V prvních minutách chodu motoru, v době zahřívání, je charakteristický 
modrobílý výfuk. 

 

Fotografie č. 6  Svíčka z nefunkčního válce. Centrální elektroda a její plášť jsou pokryty hustou 
vrstvou oleje smíchaného s kapičkami nespáleného paliva a malými částicemi od závady, ke které 
došlo v tomto válci. Důvodem je zničení jednoho z ventilů nebo rozbití přepážek mezi pístními 
kroužky s vniknutím kovových částic mezi ventil a jeho sedlo. V tomto případě je u motoru patrná 
výrazná ztráta výkonu, spotřeba paliva se zvyšuje.  

 

Fotografie č. 7  toto je úplné zničení centrální elektrody i s její keramickou částí. Důvodem tohoto 
zničení může být jeden z následujících faktorů: prodloužený provoz motoru s detonací, použití 
paliva s nízkým oktanovým číslem, velmi brzké zapálení a pouze vadná zapalovací svíč-
ka. Příznaky provozu motoru jsou stejné jako v předchozím případě. Jediné, v co lze doufat, je to, 
že částice centrální elektrody dokázaly vklouznout do výfukového systému, aniž by se zasekly pod 
výfukovým ventilem, jinak nelze zabránit ani opravě hlavy válců. Ale záleží na člověku, zda je hříš-
ný nebo ne (jen si dělám legraci). Když mluvíme o této konkrétní svíčce, pak se Bůh slitoval nad 
jejím majitelem. 

 

Fotografie č. 8  poslední v této recenzi. Elektroda zapalovací svíčky je zarostlá usazeninami pope-
la, barva nehraje rozhodující roli, pouze indikuje činnost palivového systému. Důvodem tohoto 
nahromadění je spalování oleje v důsledku  nebo poruchy pístních kroužků coby škrabky na 
olej. Motor má zvýšenou spotřebu oleje, při vypouštění plynu z výfukového potrubí je silný modrý 
kouř, zápach výfuku je podobný jako u motocyklu. Pokud chcete méně problémů s provozem mo-
toru, nemyslete na svíčky, pouze když motor odmítne pracovat. Výrobce zaručuje bezproblémový 
provoz zapalovací svíčky na provozuschopném motoru o délce 30 tisíc km. Ale vy zase nezapo-
meňte zkontrolovat stav svíček při každé výměně oleje nebo v průměru každých 10 tisíc kilometrů 
běhu. Nejprve je to úprava mezery na požadovanou hodnotu, pak odstranění uhlíkových usazenin.  

CO NAPOVÍ VZHLED ZAPALOVACÍ SV ÍČKY 

 

nářadí 
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Rum je alkoholický ná-
poj destilovaný z melasy 
nebo ze šťávy získané 
z cukrové třtiny. Původ slo-
va rum není jasný. Odborní-
ci uvádějí dvě varianty. 
Podle první teorie je slovo 
rum odvozeno od slova 
rumbellion, což je anglicky 
„velký ruch“. Podle druhé-
ho tábora pochází pojmeno-
vání tohoto nápoje od latin-
ského názvu „sacharum 
officinarium“.[ 

Většina producentů ru-
mu se tak nachází v oblas-
tech, kde je rozvinuto zpra-
cování cukrové třtiny, jako 
je Austrálie, Indie, ostrov 
Réunion či oblast Karibiku 
(zde zejména Jamajka a 
Kuba). Jeho vlastí jsou Anti-
ly (souostroví, které před-
stavuje dominantní část 
Karibiku), kde se vyvinula 
na každém ostrově specific-
ká varianta tohoto destilátu. 

Existuje několik druhů 
rumu. Světlý rum (Blanco) 
se často využívá na přípravu 
míchaných nápojů, zlatý a 
tmavý rum (tmavnoucí po-
stupným zráním v sudech) 
bývá konzumován samo-
statně jako tzv. sipper či 
využíván pro vaření. 

V Česku se tradičně vy-
rábí alkoholický nápoj, kte-
rý byl označovaný jako 
„tuzemský rum“, vyrábí se 
však uměle, dochucením 
zředěného lihu (nejčastěji 
vyráběného kolonovou 
destilací z cukrové řepy) 
rumovou esencí. Toto ozna-
čení však nevyhovuje před-
pisům EU (kde se názvem 
rum smí označovat jen třti-
nový rum), takže se tento 
produkt od vstupu Česka do 
EU musí prodávat pod jiný-
mi názvy, např. pod označe-
ním Tuzemák. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rum 

NA OKRAJ 
 V televizi byl 

nějaký soutěžní 
seriál, kde sou-
těžící hádali, co 
který předmět je 
a k čemu slouží 
nebo sloužil. 
Něco podobné-
ho vychází v 
„Deníku“ a já se 
přiznám, že po 
dlouhé době 
jsem konečně 
věděl naprosto 
přesně, co je na 
obrázku. Byla to 

kůlma na pájení cínem, která se ohřívala v 
kamnech. Můj děda mě s ní učil pájet, když 
jsem byl malý, a já mám všechny jeho kůlmy 
schované. Ale pravda je, že mnoho různých 
předmětů neumím a asi ani vy správně po-
jmenovat a přiřadit.  

A teď tu mám otevírák….obyčejný ple-
chový otevírák, který kdysi stál asi 0,40 Kč. 
A když se vás zeptám, k čemu slouží, tak 
odpovíte v 99% případů, že na pivo….a bu-
dete mít pravdu, a to 1 % (možná víc) nebu-
de vědět. A co kdybych se vás zeptal na tu 
jeho druhou stranu, na tu zakulace-

nou vidlici??? Myslím, že to 
procento vašich znalos-
tí by se změnilo, a 
myslím, že by hlav-
ně problém byl ve 
věku dotazova-
ných. Co vy na 
to??? Znáte odpo-
věď??? Vyzkoušel jsem 
to u syna a jen pokrčil rame-
ny. 

Článek jsem chtěl původně nazvat 
„RUM“, a tak vám, kteří jste neznali odpo-
věď, je vám to už asi jasné. Ano, dříve byly 
lahve s alkoholickými nápoji (tvrdý alkohol) 
zavřeny jednoduchou plastovou zátkou, 
která se právě otevírala tou druhou stranou 
otevíráku. Přes zátku byl navlečen ochranný 
potah, který znemožňoval bez jeho uříznutí 
a tím viditelného zničení vyjmout vlastní 
zátku. Abych ale nevypadal jako alkoholik, 
který zná jen rum, tak stejná zátka byla pou-
žita i na litrových lahvích s octem (dříve ocet 
v menších lahvích nebyl—tedy pokud se 

dobře pamatuju). 
Když už jsem ale načal to „rumové“ té-

ma, tak bych ho měl i dokončit. Rum nám 
bohužel vzala Evropská unie a donutila nás 
změnit název našeho rumu, protože prý 
neodpovídá mezinárodním rumovým stan-
dardům, ale já myslím, že my Češi víme 
svoje.  

Vedle v článku „Na okraj“ se dočtete, jak 
by měl podle mezinárodních předpisů rum 
vypadat, ale na druhou stranu jsem dostal 

článek, že zase ten náš rum tak úplně ni-

čemný není a článek následuje za tímto 
mým rumovým povídáním. 

P.S. „1“ Když jsem nastoupil po absol-
vování školy do praxe, tak byl rum běžným 
nápojem při oslavách, a také platidlem za 
různé služby, 
fušky apod. A 
nesmíme za-
pomenout, že 
cena v tom 

roce cca 1980 

byla za půllit-
rovou lahev 

33,50 Kčs. 
Pak ovšem 
brzy došlo ke 
zdražení na 50 
Kčs, čímž se 
cena vyrovna-

la s lahví Vizo-
vgnacu a zá-
jem o rum 

značně pokle-
sl. 

Když jsem hledal na netu, jak se ten 
„vizovňak“ správně píše, nemohl jsem najít 
ani obrázek té lahve, pak jsem se dočetl, 
že už je to dneska vlastně sběratelská zá-

ležitost. A ještě něco ….tenkrát se 
t omu  ř íka lo  běžně 

„vizour“. Pokud si toto 
slovo dneska zadá-

te do vyhledavače, 
ukáže se vám 
pouze whisky. 

Tady vidíte ten 
pokrok ….od vizou-

ra Rudolfa Jelínka, 
jsme se propracovali pod 

stejným jménem až světově proslu-
lým značkám whisky :-). 

P.S. „2“ A ještě si neodpustím jednu 
poznámku týkající se toho našeho slavného 

OTEVÍRÁK 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrov%C3%A1_t%C5%99tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karibsk%C3%A9_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jamajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antily
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antily
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuzemsk%C3%BD_rum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie


17 

Oslav jsem se před 2 lety zúčasnili, ale  
tyto bankovky byly zřejmě vydány až ná-
sledně, protože při oslavách o nich ještě 

ČNB neinformovala. Určitě bych si je ten-
krát rád vyměnil, myslím, že kolegové taky. 
Nyní už jsou v trezorech sběratelů. 

NA OKRAJ 

 

Česká regionální potravina Tuzemák 
(dříve rum) se díky britské studii zařadila 
mezi látky, které mají potenciál bojovat proti 
koronaviru. 

Výjimečný český výrobek by mohl sní-
žit úmrtnost hospitalizovaných pacientů až o 
80 procent, uvedl virolog Andrew Hill z uni-

verzity v Liverpoolu. Jen u nás vyráběná a 
cizinou zatracovaná pochutina 
by mohla pomoci v boji s ko-

ronavirem. Hill k závěru došel 
na základě analýzy jedenácti 
různých studií, kterých se 
zúčastnilo přes 1400 dobro-
volníků. Výsledky ukázaly, že 
podání tuzemáku dokázalo u 
pacientů snížit smrtnost o 
osmdesát procent oproti těm, 
kteří dostali placebo, a navíc 
se s jeho pomocí dokázalo 
tělo koronaviru zbavit rychleji 
(zhruba do pěti dnů oproti 

obvyklým deseti). 
Podle vědecké databáze Science Direct, 

nabízející odborné články z recenzovaných 
časopisů a knih, je tuzemák schopen za 48 
hodin dosáhnout významné redukce virové 
RNA. Vyjímečná česká lihovina je navíc 
schválena evropským Úřadem pro kontrolu 
potravin a léčiv. 

Většina těchto studií proběhla 
v rozvojových zemích a pod 
záštitou Světové zdravotnické 
organizace. Konečné závěry 
studií by měly být k dispozici 
až v následujících měsících. 
„Pokud ale budou tyto trendy 
pokračovat, můžeme hovořit o 
transformační léčbě,“ věří 
Andrew Hill. Američtí vědci, 
kteří nyní tuzemák studují, 
věří, že je schopný „ochromit 
nervový systém“ koronaviru a 
zabránit jeho replikaci. 

Významným alkoholic-
kým nápojem, který je ty-
pický pro Českou republi-
ku, je rum. K nejznámějším 
českým výrobkům pak pat-
ří Tuzemský rum. Jde vlast-
ně o náhražku pravého ru-
mu, který je dochucen po-
travinářským lihem s rumo-
vou trestí. Rum má velmi 
charakteristickou vůni, na-
zlátlou barvu a především 
lahodnou chuť. 

 

 

 

 

 

 

Pravý rum je nápoj, kte-
rý se vyrábí z melasy či ze 
šťávy, kterou získáme z 
cukrové třtiny. Toto ozna-
čení se ve světě používá 
pouze pro nápoj, který se 
skutečně vyroben z cukrové 
třtiny. Což tuzemák opravu 
není. Oproti pravému ru-
mu, mají tyto náhražky 
výraznější chuť. 

Tuzemský rum vznikl v 
19. století jako náhražka za 
rum karibský. Postupem 
času si tuzemák získával 
stále větší a větší oblibu. A 
to především díky své nízké 
ceně. Klasický tuzemák je 
vhodnou surovinou při va-
ření, nebo se z něj dělá vý-
borný grog. Původně se 
tyto náhražky rumu ozna-
čovaly jako „čajový rum“ či 
„rum na vaření“. V součas-
né době má však označení 
„tuzemský rum“. 

VÝROČNÍ BANKOVKY VYDANÉ K 90 -LETÉMU VÝROČÍ JAWA 

otvíráku a lahví zašpuntovaných tím plasto-
vým uzávěrem. Všechny tyto lahve byly 
samozřejmě vratné a zálohované 1,- Kčs. 
Pokud se pamatuji, jednalo se o půllitrové 
popř. litrové lahve od alkoholu a již zmiňova-
ného octa ….ovšem ještě informace pro 
mladší čtenáře...neexistovaly PETky, takže 
minerálky byly v zelených lahvích 0,7 litru, 
limonády a sodovka v čirých lahvích 0,3 
nebo 0,7 l, pivo samozřejmě v jednotných 
typizovaných lahvích 0,5 l, ovocné šťávy v 
bachratých lahvích, běžné značky vína v 

lahvích 1 l a neměli bychom zapomenout 
ani na lahve na mléko 0,5 a 1 l a taky třeba 
lahvičky na jogurty a šlehačku …. samozřej-
mě, že všechno byly zálohované lahve zase 
za tu 1,- Kčs. Takže takhle vypadá ekologie, 
i když tenkrát tomu tak nikdo neříkal. Ovšem 
po strouhách se neválely plechovky od 
energetických nápojů a PETky (a to ani 
prázdné ani plné moči od kamioňáků :-() 

A víte, že i tvar lahví na pivo se kdysi 
měnil??? Třeba se k tomu někdy v tom pát-
rání po historii alkoholu vrátím.  
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Nevím, jestli vás ten nadpis trochu pře-

kvapil, ale pochopili jste ho určitě správně. 
Pohádky začínají asi takhle: 

Bylo nebylo, kdysi dávno před mnoha   
lety …..a my si teď jednu takovou tady poví-
me. To dávno zase tak úplně dávno není, 
ale je to konec 40. let minulého století a ten 
příběh se opravdu stal. Ano, tenkrát před 
třičtvrtě stoletím byly značky ČZ a Harley 
Davidson přímými konkurenty na americkém 
a kanadském trhu…..jen s tím dovětkem, že 
motocykly ČZ se prodávaly pod značkou 
Indian. A teď už je asi všechno jasné. 

V roce 1946 byla podepsána smlouva 
mezi Indianem a ČZ o dodávkách motocyklů 
ČZ 125. Byly dodávány motocykly v prove-
dení 125 A, B i T, a to v následujících po-
čtech 400 ks (1946), 3194 ks (1947), 5600 
(1948). V roce 1949 vše skončilo před sou-
dem, protože firma Indian byla v insolvenci a 
neplatila za dodávky.  

Když viděli manažeři od „Harleyů“ 
úspěch našich motocyklů, vrhli v roce 1948 
na trh svůj konkurenční model Harley-
Davidson S-125 za dumpingovou cenu 

$325 oproti ceně Indiana 125, která byla 
$381. Jinak pro zajímavost, firma ČZ prodá-
vala svoje motocykly Indianu za $115 :-(. 

Tabulka ukazuje rozdílné hodnoty zá-
kladní parametrů, jinak si byly motocykly 
hodně podobné, ČZ Indian měla motor 
dvouvýfukový, HD jednovýfukový, výraz-

ným prvkem byla u HD širší a celkově mo-
hutnější kola, která měla zřejmě vliv i na 
zvýšenou váhu HD. Takže ta naše číza 
byla asi taková lehčí a mrštnější motorka. 

Zajímavé je, že jakmile skončil dovoz 
motocyklů ČZ do USA, tak HD okamžitě 
začal zvyšovat cenu svého motocyklu na 
$365 a později dokonce na $385. 

A ještě bych přidal jednu zajímavost. 
HD začal do stejného rámu v roce 1953 
montovat i větší motor o obsahu 165 ccm. 
Když jsem hledal technická data k motocy-
klu HD S-125, tak jsem nejdřív narazil na 
data, kde bylo uvedeno, že: „Kuriozitou 

tohoto motocyklu je to, že je vybaven mo-
torem o obsahu 165 ccm.“ Musím přiznat, 
že jsem si opravdu myslel, že snad monto-
val HD motor o větším obsahu, ale název 
motocyklu byl z konkurenčních důvodů 
zvolen S-125. Ale později jsem zjistil, že 
opravdu ten obsah motoru odpovídá názvu 
motocyklu. Každopádně ale faktem zůstá-
vá, že i Američanům v poválečné době 
stačily pro dopravu motocykly o obsahu 
125 a nepovažovali do za ostudu. 

ČZ VERSUS HD (HARLEY-DAVIDSON) NA OKRAJ 

...a trochu reklamy 
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A máme tady další nesmlouvavý boj 
dvou značek, z nichž ta jedna je Jawa a tou 
druhou známá švédská firma (tedy tenkrát 
ještě švédská) Husqvarna, protože tento boj 
se odehrával v 60. letech minulého století. A 
protože se jednalo o zakázku vojenskou čili 
státní, tak určitě o ni byl velký zájem, proto-
že tyto objednávky jsou zárukou solventnos-
ti zákazníka. 

Naše dodávky motocyklů Jawa 250 typ 
579 (popř. 350) známého pod přezdívkou 
„Švéd“ jsou mezi motorkáři známé. Tento 
motocykl konstrukčně vycházel z dalšího 
známého motocyklů Jawa, přezdívaného 
„Libeňák“. 

Na konci 60. let však motocykly Jawa 
začaly postupně nahrazovat motocykly 
Husqvarna 250, které byly konstrukčně 
hodně podobné našim jawičkám a jejich 
konstrukce pro změnu vycházela taky z 
prodejního endura Husqvarna 250T Com-
mando, které bylo určeno převážně pro 
severoamerický trh. Ovšem s tím naším 
Libeňákem má asi tak přibližně stejné vý-
robní počty, protože bylo vyrobeno jen 300 
kusů. Oba motocykly měly dvoudobý vzdu-

chem chlazený jednoválec o objemu 250 
ccm. Hledal jsem technická data k té 
Husqvarně, ale asi nejsem dost dobrý hle- 

dač, takže bohužel tady nemohu technická 
data porovnat. I tak je však zajímavé oba 
motocykly porovnat aspoň vzhledově.  

Možná by bylo zajímavé vědět, jestli ty 
lyže k motorce vymyslela Jawa, a pak to 
„huska“ okopírovala, nebo jestli už to bylo 
zaběhnuté řešení v severských zemích pro 
celoroční využití motocyklů v armádě. Kaž-
dopádně jsou to sběratelsky zajímavé mo-
tocykly. A podle majitelů aspoň tyto jawičky 
moc pěkně jezdí. 

NA OKRAJ 

Jawa 350 Monark 

JAWA VERSUS HUSQVARNA 

Jawa vyvážela do Švédska i  
motocykly s dvouválcovými 
motory 350, pak jen samotné 
motory, které do svých rámů 
montovala švédská firma Mo-
nark. Motory byly tzv. 
„jednohupy“, čili písty se po-
hybovaly stejně v obou válcích 
(ne na střídačku) a válce byly 
vlastně v bloku, nebyly jednot-
livé. Několik fotografií vám 
tento motocykl přiblíží. Ten 
renovovaný Monark patří kole-
govi  Petru Patočkovi. 
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NA OKRAJ 

2 světla navíc 

Naši členové mají zájem si stále vylepšovat svoje stroje, a tak hledají vzory i u konkurenč-
ních značek. Skútr „dřevák“ Karla Perglera jste už mohli vidět v jednom z minulých čísel Ob-
časníku, ale to jsem netušil, že jeho úprava skútru byla ovlivněna skútrem Vespa. Nyní už i 
vy můžete vidět, kde vzal Karel inspiraci. 

U skútru Dana Fišera je inspirace pro jeho tu-
ning u zahraničních skútrů zcela jasná, a jak vidíte 
z dalších obrázků v rubrice „Na okraj“, tak jeho skú-
tr dobře zapadá mezi podobně upravené skútry. 

 

To, že dnes už historicky ceněný Mustang (Jawa 50 typ 23/23A) vznikl na základě spolu-
práce s italskou firmou Italjet, je asi známá věc. První prototypy našeho Mustanga vycházely 
z italského designu. Jaký to byl rozdíl oproti pozdější sériové verzi vidíte na následujících 
obrázkách. Další dvě fotky zobrazují dva vývozní typy Mustangů, a to provedení Neckermann 
a Golden Sport. Dnes se už jedná o sběratelské kousky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvar mustangů se samozřejmě během výroby částečně vyvíjel a tedy i měnil, a tak s tím 
souvisela i změna exportních modelů, které většinu sériových změn přebíraly. Bohužel, změ-
ny byly většinou realizovány z důvodu snižováním výrobních nákladů, a tak vlastně se prů-
běžně ten tvar mustangů spíš zhoršoval (uchycení blatníků, menší tachometr, kryt řídítek,…) 
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Vícepodlažní budova v Serpukhově 
poblíž Moskvy byla Mekkou pro každého, 
kdo se podílel na konstrukci motocyklů v 
SSSR, protože tam bylo umístěno hlavní 
koordinační, konstrukční a testovací cent-
rum - VNIIMotoprom. 

V roce 1960 ve spolupráci s českou 
firmou Jawa vyvinula společnost TsKEB 

závodní motocykl C-360 . Dvouválcový čtyř-
taktní motor o objemu 350 ccm vyvinul 50,5 
hp. při 10 100 otáčkách za minutu, max. 
rychlost byla 210 km / h. Tento motocykl 
přinesl sovětským závodníkům první úspě-
chy v zahraničí: v roce 1961 Nikolai Se-
vostyanov obsadil třetí místo v mezinárod-
ním závodě ve Finsku, další rok - šesté v 
závodě mistrovství světa v NDR a v roce 
1963 - páté místo v mistrovské soutěži v 
roce NDR a čtvrté ve Finsku. 

Pojmenování „Vostok“ čili „východ“, 
jak přezdívali cizí závodníci tento sovětský 
motocykl, se pak stalo oficiálním názvem 
závodních strojů. 

Ale jak vidíte, zatímco sovětští inženýři 
vyvíjeli závodní stroje, tak na opačném kon-
ci motorkářského spektra vznikaly po do-
mácku vyrobené motocykly co nejlevnější, 
nejmenší a nejužitkovější. Sice nevím urči-
tě, ale ten motor vypadá jako pomocný mo-
torek na jízdní kolo, takže je to možná jen 
bicykl a ne motocykl.  

 NA OKRAJ 

Abychom byli 
genderově  vyvážení. 

 

ŘÍKALI MU „VOSTOK“ 

Trénink Itálie 50. léta 

Facebook v NDR 1973 

Zima 
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Všimněte si, že když skútr rozeberete 
tímto způsobem a jednotlivé díly umístíte 
takto do prostoru, že to má několik výhod. 
Jednak jsou všechny díly přístupné ze 
všech stran a lépe odhalíte jejich případnou 
závadu, jednak se vám nic nemůže ztratit a 
nakonec největší výhoda je v tom, že i po 
zimě víte, kam který díl patří a nenamontu-
jete ho jinam. 

Pravda, všechno má svůj rub a líc, tady 
je trochu problém, že k tomu potřebujte pří-
slušně velkou dílnu, aby se vám to tam 
všechno takhle krásně vešlo. Rád zveřejním  
vaše zkušenosti. 

Dneska je už PAv (páv) tak drahý, že 
každý jeho majitel je na něj náležitě pyšný. 
V roce 1968 stál PAv i se závěsem na kej-
vačku 850 Kčs, dnes je asi tak 30 krát draž-
ší….to je slušné zhodnocení investic :-) 

Vzpomínka na předvolební kampaň. 

Důležité je zachovat si národní identitu. 

….a údržba ve skromnějších podmínkách 

NA OKRAJ 

Ještě zpátky ke Covidu 

Z IMNÍ ÚDRŽBA SKÚTRU - ROZBORKA 
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V minulém čísle Občasníku jste si mohli 
přečíst článek o Š 1000 MB s motorem 
Wankel, a tam jsem také zmínil krásný vůz 
NSU Ro 80, který byl také tímto motorem 
vybaven a vyráběl se v sérii. Byla vyráběna 
pouze varianta limuzína (nebo sedan), ale 
existovaly i další krásné prototypy karosář-
ských variant (kombi a kupé), které se bo-
hužel do výroby nedostaly. 

 NA OKRAJ 

Dopravní výchova na 
sirkách čili zápalkách. 

 

NSU RO 80 - WANKEL ELEGANTNÍ TVARY MOTOCYKLŮ ČZ 

Ruský pragmatický přístup k cenově 
dostupnému a výkonnému triku. Přední část 
Dněpru připojit před přední část automobilu 
s motorem vpředu. To může být jakkoliv 
výkonný automobil, takže výkonové para-
metry jsou věcí každého soudruha. A 
schválení do provozu? Asi na TP od auta:-). 

Pokud máte větší garáž, můžete se přes 
zimu pustit i do stavby větší motorky. Proč 
se držet „při zdi“, ukažte, že to zvládnete!!! 



24 

Boháči hledající hračku 
i námořní záchranáři mají 
podle firmy A.L.I. Technologies 

najít využití pro létající motor-
ku Xturismo. Firma ji předsta-
vila na závodním okruhu 
v Japonsku, prodávat ji chce od 
příštího roku. 

Většina motorek se zvládne 
protáhnout mezi auty v koloně, 
některé nepotřebují ani silnice, 
aby se dostaly do svého cíle. Stroj 
s názvem Xturismo, který předsta-
vila tokijská společnost A.L.I. 
Technologies, ale nepotřebuje ani 
pevnou půdu pod sebou. 

Je to totiž letadlo – přesněji, dron s tru-
pem motocyklu a vrtulemi místo kol. A na 
rozdíl od většiny podobných projektů není na 
papíře – firma ho představila v letu a slibuje, 
že ho v příštím roce začne prodávat. Za ast-
ronomickou cenu 77,7 milionu jenů za kus, 
tedy v přepočtu 15,08 milionu korun, chce 
prodat omezenou sérii 200 kusů. 

Stroj je poháněn spalovacím motorem o 
neznámé kubatuře i výkonu, víme ale, že 
zvládne rychlost letu až 100 km/h a má dost 
paliva na 40 minut provozu. O udržení ve   

Šéf A.L.I. Technologies Daisuke Katano s létají-
cí motorkou Xturismo  
vzduchu se starají dvě velké vrtule a stabilitu 
udržují čtyři další, menší, pomocné. 

Představení proběhlo na japonské závod-
ní trati Fuji Speedway ve městě Ojama. Uká-
zala se při něm také zásadní nevýhoda –
 ohlušující řev při provozu, kvůli kterému fir-
ma přihlížejícím rozdala ucpávky do uší. 
Přesto si společnost myslí, že Xturismo najde 
využití. A to nejen jako hračka pro boháče, 
ale také např. pro záchranné mise v moři. 

Pokud se vám doma sejdou dvě stejné 
motorky, které nejsou třeba úplně kompletní, 
tak je na čase se zamyslet, co by se z nich 
nechalo vyrobit.  

Samozřejmě se nabízí možnost dát do 
jedné motorky dva motory, a to buď vedle 
sebe nebo za sebou (a prodloužit rám), ale 
na tuto možnost úprav se ještě někdy podívá-

me trochu podrobněji. Další možností je při-
dat k motorce třetí kolo v jedné stopě, a tak z 
motorky dvoukolové udělat tříkolovou …. A 
tady platí to samé, co v předešlém případu. 
Taky se k tomu vrátíme. 

Tady ale dnes vidíte, že se dá z dvou 
motorek postavit zajímavá tříkolka, a to buď s 
dvěma koly vpředu nebo dvěma koly vzadu. 
Iniciativě a nápadům se meze nekladou, jen 
vám tam bude zase tak trochu překážet ta 
nesmyslná legislativa, která příliš podobným 
projektům nepřeje. Ale možné je leccos ….a 
stačí se podívat hned na další stránku na dva 
zajímavé sajdkáry ….chtěl jsem napsat Jawa,  
ale by to pravda jen částečně. 

NA OKRAJ 

Motorky a motorkářky 

JAPONSKÝ VÝROBCE DRONŮ PŘEDSTAVIL LÉTAJÍC Í MOTORKU. STOJ Í 15  MIL IONŮ 
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Každá motorka se dá vylepšit pohodlným 
sedlem, které oceníte při delších cestách.  

Moped tzv. v plné palbě, čili se všemi mi-
mořádnými výbavami, které nabízí katalog. 

NA OKRAJ 

...a některé mají prsa 

Skútry bývaly oblíbené stroje pro terénní 
soutěže. Jezdci jednak oceňovali příjemný 
posez a dobré odpérování strojů, které oproti 
terénním motocyklům značně lépe chránilo 
jejich hýžďové svaly.  

Nezanedbatelná taky byla jejich ochrana 
proti blátu apod. takže mohli jezdit i v lehké 
domácí obuvi. 

Tak, co tomu říkáte, vy odborníci na Ja-
wy a na sajdkáry? V tom prvním případě je 
motocykl určen pro levostranný provoz a v 
tomto provedení se třeba v Anglii vyráběly 
Jawy 500 R s motorem Rotax (i když pro 
použití se sajdkárem byla přednostně pou-
žívána kotoučová brzda), ale přesto bych to 
vzhledem k tomu výjimečnému sajdkáru na 
tu Anglii typoval. 

V tom druhém případě se zase jedná o 
sajdkár Velorex, ale ta Jawa není tak úplně 

originál, i když se díky některým designovým 
dílům (nádrž, boční kastlík, blikače, světla, 
tlumiče výfuku apod.) jako Jawa na první po-
hled tváří. Ovšem ten černý, vodou chlazený 
motor a řetěz na levé straně napovídají, že 
tady asi bude něco v nepořádku :-). 

Ani o jedné z obou souprav  nic víc nevím, 
ale předpokládám, že obě jsou běžně schvá-
lené do provozu …..a pro kteroukoliv z nich 
bych si určitě v garáži místo udělal….a jel s ní 
na setkání Sidecarclubu do Nasavrk :-)  

Vozit jízdní kola nebo třeba skútříka na 
zadní části automobilu nebo obytného přívěsu 
je dnes celkem běžná praxe. Ovšem pro lepší 
vyvážení automobilu s obytným přívěsem je 
vhodné zavěsit motocykl na přední část auto-
mobilu. Kromě jiných výhod (např. ochrana 
vozu proti střetu se zvěří apod.) se tím výrazně 
zlepší trakce u vozů s předním náhonem.  

Motocykl se speciálními „pneumatikami“ 
určenými pro ostré řezání zatáček.  

I rikša odvozená od malého skútříku mů-
že podávat velké přepravní výkony. Nebojte 
se připojit přívěs, pořádná rikša to zvládne. 
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Již několikrát jste mohli v Občasníku 
vidět, jak pokračují práce našeho kolegy - 
skútristy Zbyňka na renovaci Transportéru 
VW. Sice bych ho nechtěl podezírat z něja-
kých neetických praktik v oblasti klonování 
a rozmnožování skútrů, ovšem ten prasečí 
virus je opravdu pěkný svinstvo a může na-
padnou nejen člověka, ale také jeho vozidlo, 
kterému se intenzivně věnuje.  A vhledem k 
tomu, že Zbyněk pracuje jak na skútrech, 
tak i na transportéru ….a možná si mezitím 
dostatečně nemyje ruce (a kdo ví, jestli v 
garáži nosí roušku), tak …..Zbyňku, opatr-
ně, nepřeháněj to!!!!! 

NA OKRAJ 

Tuning skútrů - světla 

JEŠTĚ JEDNOU TÉMA „PRASE“ 
V Občasníku č. 75 jsem vás informoval 

o nezodpovědném přístupu některých „rádo
-byskútristů“, kteří se ve snaze získat levně 
skútr Čezeta pokoušeli naklonovat skútry 
cizích značek za pomocí prasat čili vepřů.  

Co z toho vzniklo můžete vidět na ná-
s l e d u j í c í c h 
fotografi ích. 
Myslím, že 
snaha se 
minula účin-
kem a výsled-
kem jejich 
snahy klono-
vání či roz-
m n o ž o v á n í 
jsou stroje 
diametrá lně  
a hlavně 
d e s i g n o v ě 
odlišné od 
skútrů Čeze-
ta. 

Ovšem je tu ještě jedna problematika, 
a to jsou přenosné choroby. Pokud se ne-
zasvěcený prznitel skútrů pustí do tak ne-
bezpečných a neprověřených aktivit, může 
se stát, že se nakazí prasečím virem, a to 
se pak může projevit i na jeho vzhledu. 

Někteří tito prasečí machři si pak dáva-
jí obrázky svých předků nad pracovní stůl, 
popř. si svým jménem nechají vylepšit svoji 
registrační značku, kupodivu pravé Čezety. 

 

Umění z kovošrotu. 
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Vozítko z Vespy 

Určitě jste pochopili, že minulá stránka 
byla už tak trochu „silvestrovská“, ale podí-
vejme se zase trochu vážně ….a to třeba na 
dvě (aspoň podle mě) krásné čízy ČZ 350 
typ 472. Ta jedna je ve spojení se sajdká-
rem Velorex, ta druhá je zase moc hezky 

upravená. Nevím určitě, jestli jste ji už na 
stránkách Občasníku nezahlédli, ale našel 
jsem její další fotky, tak si ji prohlédněme 
pořádně. Myslím, že je to takový nenásilný 
tuning bez použití výjimečných nebo exklu-
zivních dílů, ale má prostě „šmrnc“ :-) 
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Jak se vyráběla Jawa 

Od kolegy Honzy Chlebou-
na jsem dostal fotky z výro-
by Jawy z dob, kdy se ještě 
dalo mluvit o sériové výrobě 

Chtěl jsem tomu neznámému nadpisu dát nějaký vysvětlující podtitulek, ale nemohu 
si vybrat. Mohlo by to být třeba: „Příběh nefalšovaného lidského šílenství“ a nebo také: 
„Přeplňovaný dvoutaktní dvouhvězdicový desetiválcový vzduchem chlazený motor“. 

 Jistý pan Marek Foltis zkonstruoval a vyrobil (za 3500 hodin) tento neskutečně pro-
pracovaný a komplikovaný motor  o objemu 500 cm3 za použití 10 válců z pionýra a kar-
teru z Jawy panelky Automatic. To celé usadil do rámu od péráka  a krásně nalakoval. 
Dvě hvězdice pětiválců jso umístěny nad sebou a jsou plněny 5  kompresory, protože 
klasické vyplachování dvoudobého motoru je v tomto případě nerealizovatelné. Pokud 
se chcete podívat na dvě zajímavá videa, ze kterých se převazl i následující fotky, podí-
vejte se na : https://www.youtube.com/watch?v=vnLNNZQDu78 

                       https://www.youtube.com/watch?v=XR-87KWeSMk 

BISTELLA 500 TEASTER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnLNNZQDu78
https://www.youtube.com/watch?v=XR-87KWeSMk
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       Máte dlouhou chvíli nebo bude dlouhá 
zima??? Předělejte si svoji jawičku na vodní 
chlazení jako jeden ruský fanda Jawy. 

Pokud nemáte Jawu 350, můžete si  
po vzoru dalšího kutila (tentokrát českého) 
třeba předělat Jawu 250/590 na čtyřtakt. 
Zajímavý byl důvod jeho úpravy, prohlásil 
něco ve smyslu: „Nemohl jsem sehnat Ja-
wu 500 OHC a chtěl jsem čtyřdobou Jawu, 
tak tohle bylo nejschůdnější řešení :-)“ 

NA OKRAJ Hvězdicové motory se už samozřejmě v 
motocyklech objevily, ale ruku na srdce 

….není to úplně ideální uspořádání válců 
pro motocykl :-). Následujících pár řádků 
představují stroj Red Baron: 
Když nadšenci motocyklů říkají „hlasité trub-
ky zachraňují životy“, nemyslím si, že si 
představuji Red Barona, šílený dvoukolový 
stroj poháněný skutečným leteckým moto-
rem. Je to zvíře. Příšera. Bláznivé manžel-
ství nebe a země. Je to také neuvěřitelně 
hlasité.  
Téměř každá část motocyklu musela být 
přizpůsobena, aby se vytvořil prostor pro 
Rotec Radial R3600 , devítiválcový motor o 
výkonu 150 koní který se běžněji používá jako náhradní motor pro letouny z doby první světo-
vé války. Motocykl prý funguje docela dobře….a dole další  podobné konstrukce 

Čezeta—tuning 

 

http://www.rotecengines.com/Projects/FrankOhle.html
http://www.rotecradialengines.com/0RotecR3600/R3600.htm
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V Zajímavostech na str. 27 jste si mohli 
prohlédnout krásnou čízu 350 s sajdkou. 
Ale pokud by se vám taková souprava líbila 
více s jawičkou???....není problém, proti 
gustu žádný dišputát !!! :-) 

NA OKRAJ 

Zdražení  elektřiny? 

 

 

Pokud se vám ty úpravy z minulé stránky zdají moc složité, zkuste něco jednoduššího. Co 
třeba vybavit jawičku 350 zadní kotoučovou brzdou a nebo čízu 350 přední  kotoučovkou??? 

A na starých nálepkách ze sirek 
čili zápalek vidíte, jak je všechno 
relativní. V 50. nebo 60. letech se 
propagovalo vše na elektřinu, 
dneska slyšíte v rádiu návody, jak se 
dá elektřina ušetřit a nebo jak si ji 
drahými solárními panely můžete 
sami vyrobit doma.  To by asi 
„Kája“ koukal, možná  ještě žije!!! 
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Ozval se opět kolega Leo z Německa: 
 

Dekuji za velmi zajimavy obcas-

nik, jako pokazde davam vysoke 

hodnoceni. 

Ahoj Leo 

  

V priloze foto ze Srazu v Nepo-

muku 3.-5.9.21 z leva: muj syn 

Sven, Prezident Klubu Lubos Ka-

bat, ja a Kamarad Tonda ze Svi-

hova. 

Leo se ozval ještě jednou a poslal zajímavý 
odkaz na webovou stránku s přívěsnými 
vozíky za motocykly:  

https://tourmaster.nl/…ger  
Ukázky: 

Na svátek Sv. Václava jsem dostal 
chuť na pekelnou kávičku a protože všichni 
ti peciválové se asi váleli doma, tak jsem 
vyrazil do Pekelných dolů sám a udělal si 
soukromou vyjížďku asi tak 170 km za 
krásného počasí. Takže jako mnohonásob-
ný a pravidelný čtenář Občasníku zasílám 
fotky z příjemného odpoledne. 

Kolega Pavel Gabriel byl taky na výletě 
a poslal pár fotek ze srazu Favoritů. 

ČTENÁŘI  NÁM  PÍŠÍ  
 

NA OKRAJ 

https://tourmaster.nl/c-266600/1-en-duplo-wiel-aanhanger
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NA OKRAJ 

Domácí pohoda  
60. letech 

 

A kolega Pavel nelenil a jezdil na srazy 
dál a taky dál posílá fotky, takže obrázky ze 
dvou srazů, kterých se zúčastnil jednak s 
princeznou Jawou a jednak s Arnoštem :-)  

...v sobotu 9.10. asi poslední 
vítr ve vlasech s Arnoštem a u 
klubu FF 66 Moto Jehně na grilu…
a dále...v sobotu 16.10. ...dopo 
UkončoWačka s Jawa klubem v oko-
lí Prahy, odpo Guláš kotlík v 
Poděbradech a večer v Harley 
Klubu v Kutné Hoře…  

Pavel je nezmar (dopis z 30.10.2021): 

Ahoj, 

včera opět “poslední” jízda s 
Arnoštem.cz a větrem ve vlasech, 
dnes s Princeznou Jawou.cz… 
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...ale byly to tenkrát 
kočky, co??? 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...tak co říkáte, dobrý??? 

Kolega Michal Matyska sice nepsal, 
ale volal, a tak jsem se díky jeho 
informacím podíval na Bazoš, kde 
za 130 000 Kč je k mání zajímavá 
rikša s boudou a dokonce přídav-
ným světlem, takže vlastně vytuně-
ná :-) Je to jeho známého z Hradce 
Králové a prý cena není pevná, 
bude spíš dohodou. Kromě rikši je v 
Hradci od jiného prodejce k prodeji i 
samostatná zadní náprava na rikšu. 

Kolega Ivan Maroš nám poslal mail s fotografiemi z Brněnské 
burzy z října. K tomu posílá úryvek z původního mailu, který u 
obrázků byl: 
 ...už když jsem v sobotu na výstavišti koukal 
do hledáčku Minolty, tak jsem věděl, že Ti 

musím poslat 
pár záběrů. 
Byli tam 

“divnolidi”, 
ale nepocho-

pil jsem 

proč tam mě-
li expozici. 

Že by nový 
směr tech-
nické a mi-
litary kul-

tury?  

Kolega Karel Gerolt s manželkou si udě-
lali z Německa výlet na Ještěd. Bylo to 
xx.října a byl zrovna krásný den, pro výlety 
jako stvořený. Myslím, že už žádná Tatra 
603 dlouho nebyla na Ještědu a ještě k to-
mu bílá. Moc ji to tam sluší. 

Pavel Gabriel se jel ohřát do Egypta a 
hned tam osedlal nějakou Jawičku i s 
„přerostlým několikamístným PAvem“. Když 
se ale vrátil domů, tak ….. 

….vrátil jsem se z Egyptského tepla a 
musel jsem vyjet s Vaškem 

33 
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S ILVESTR  2021 POPRVÉ  

Na té Oravě není asi opravdu lehký život. Sněhu tam bývá až po 
… a když to roztaje, tak je tam zase vody….až po to samé místo. 

Pivo má mnoho tváří!!! 

Aby taky nepři-
šli zkrátka naši ka-
marádi ze spřátele-
ného Sidecar Clubu 
Nasavrky, tak taky 
něco o sajdkárech. 

Samozřejmě z 
toho plyne i pouče-
ní, aby kolegové 
nezanedbávali údrž-
bu a kontrolu pev-
nosti spojení moto-
cyklu se sajdkárem. 

P.S.  Ovšem 
pokud by to mělo 
splnit svůj účel….., 
to je pak jiná věc. 

Již zhruba 29 let jsme se 
Slovenskem rozděleni na 
dva samostatné státy, a tak 
už si i trochu přestáváme 
„jazykově“ rozumět a mo-
hou vznikat různé problé-

my s nepochopením jemných jazykových nuancí :-) 

To se vám může stát hlavně o Silvestrovské půlnoci. Někteří  
pejskové nesnášejí petardy a mohou vám utéct. Takže pak pozor, 
až budete pejska hledat. Manželka může být nepříjemná :-(. 

PIVO KOUŘENÍ  
 

Vyskytlo se nám tady nové 
nevhodné slovo „kouřit“. 
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  Z DOPRAVY Z  DOVOLENÉ … A OD POLICIE 
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 GAZ M20 Poběda  

 Něco o historii vzniku tohoto automobilu 
jste se už mohli dočíst z úvodního článku 
této kapitoly. Začátek výroby v roce 1946 
samozřejmě provázela spousta problémů, 
protože se jednalo o zcela novou technolo-
gii výroby (samonosná karoserie), a tak 
není divu, že vůz se postupně vyvíjel a  
vylepšoval a během doby výroby (tedy až 
do roku 1958) prošel třemi provedeními, 
která se odlišovala na pohled hlavně změ-
nou designu přední chromované masky. Ale 
pokud se budete chtít trochu víc zahloubat 
do historie tohoto vozu, na internetu najdete 

spoustu zajímavých článků. My se tady za-
se spíš soustředíme na základní typy karo-
sérií, abychom si připomněly ty, které u nás 
jezdily, ale i ty, které se k nám nedovážely.  

První a základní verzí byl samozřejmě 
fastback, který byl údajně částečně inspiro-
ván předválečným německým Opelem Ka-
pitän ….. posuďte sami (dole, roč. 1939) 

Zajímavé je, že původně měla vznik-
nout i výkonnější verze Gaz M25, která 
měla být vybavena šestiválcem Dodge, ale 
nakonec na zásah samotného soudruha 
Stalina byla schválena jen úspornější verze 
s motorem 2142 cm3 a výkonem 37 kW. 

NA OKRAJ 

Pár obrázků s Pobědou Při tom našem putování po státech 
RVHP kolem naší země jsme se už zase 
dostali zpátky do NDR, ale tuto zemi už 
mám z hlediska automobilů 
vyřízenou. Možná ještě by-
chom se mohli zmínit o 
značce Multicar, která sice 
vždy vyráběla vozidla užitko-
vá, ale svými rozměry se 
blížila spíš osobním než 
nákladním vozům. Ale mož-
ná se ještě někd k užitko-
vým vozům z  RVHP dosta-
neme, také to není úplně 
nezajímavé téma. 

Nyní ale budeme pokra-
čovat dál a dostáváme se do 
Polska (bývalá PLR), 
kde ještě máme stále nepři-
pomenuté značky. Jednou z 
nich jich  Warszawa. 

Výrobcem byla továrna FSO, ale ten název 
Warszawa je asi známější.  U tohoto vozu je 
však třeba si připomenout, že jeho první 
verze byla vlastně licenční výrobou sovět-
ského vozu Poběda (výrobcem byla 
továrna GAZ), takže bude nejlepší, když 
začneme tou Pobědou, a pak se postupně 
přesuneme do Polska.  

Nebudu vás tady zatěžovat podrobnost-
mi z historie, ale faktem zůstává, že Poběda 
byla první ruská samostatná konstrukce se 

samonosnou karoserií, vý-
voj začal v roce 1943 a 
první prototyp byl předsta-
ven v roce 1944. Už to je 
zajímavé, že vlastně vývoj 
probíhal v nejtěžších letech 
II. světové války. První ná-
zev byl „Rodina“ (rusky 
vlast), po válce začala výro-
ba s názvem Poběda (rusky 
Победа = vítězství).  
Ještě bych ale rád připo-
mněl jednu zajímavost. 
Poběda měla klasickou 
koncepci podvozku a tato 

koncepce volně přešla do 
vozu Volha, která se vyrá-
běla až do roku 2010 a byl 
od ní odvozeny i dodávky a 

mikrobusy Latvija.  

Stejně tak v Polsku po Pobědě následo-
vala Warszawa a od ní odvozené dodávky 
Žuk a Nysa a taky terénní vůz Tarpan. Pro-

to si myslím, že kdybychom spočítali všech-
ny vozy vyrobené na základě původní kon-
cepce Pobědy, že bychom došli k docela 
zajímavému číslu. 

STŘÍPKY  Z  HISTORIE  RVHP  
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Při první velké modernizaci v roce 1949 
se dostal do výroby i polokabriolet, který měl 
kvůli tuhosti karoserie zachované rámy dveří. 
Začalo se také s výrobou vozu v provedení 
taxi. 

Našel jsem ještě trochu odlišné prove-
dení kabrioletu a původně jsem si myslel, 
že je to nějaká domácí úprava. Pak jsem si 
ale uvědomil, že se jedná vlastně o přehlíd-
kové provedení automobilu. Jeho historie 
sahá možná až do roku 1947. 

Novinkou roku 1955 se stal GAZ M72. 
Velmi zjednodušeně šlo o Pobědu posaze-
nou na podvozek s technickými komponen-
ty a pohonem všech kol čistě terénního 
vojenského modelu GAZ 69. Cílem bylo 
vytvořit auto s výbornou průchodností teré-
nem, ale zároveň dostatečně komfortní 
kabinou. Vzdáleně tak lze M72 označit za 
prapředka dnešních SUV, která Sověti 
předběhli o několik desítek let. 

Zatímco přední tuhá náprava a redukce 
byly přímo z off-roadu 69, zadní také tuhá 
náprava byla specificky vyrobena jen pro 
M72 a převodovka pocházela ze standard-

NA OKRAJ 

Obrázky ze SSSR 
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V roce 1956 se Poběda přece jen do-
čkala i šestiválcového motoru. Speciálně 
pro sovětskou tajnou policii KGB totiž vznikl 
typ M20G, který dostal 3,5litrový šestiválec 
z většího modelu M12 ZIM. Nešlo o první 
prolnutí těchto dvou modelů - už v roce 
1948 se totiž objevila prodloužená Poběda, 
která testovala komponenty pro M12. Tohle 
však bylo jiné, do klasické karoserie byl 
zabudován zmíněný šestiválec o výkonu 66 
kW, který výrazně zlepšil dynamiku vozu. 
Maximální rychlost přesahovala 130 km/h 
(standardní provedení jezdilo nejvýše ko-
lem 100 km/h). 

Byla zmínka o prodloužené verzi Pobě-
dy. Její fotku jsem sice neobjevil, ale výkres 
existuje, takže na tom asi něco bude. 

Na základech běžného automobilu pak 
v roce 1958 vznikly také aerosaně - místo 
kol byly lyže a k pohonu sloužil letecký mo-
tor AI-14. Vozidlo bylo určené pro severní 
regiony Sovětského svazu, kam se běžné 
auto kvůli sněhu nemělo šanci dostat napří-
klad s poštou. Výroba probíhala mezi lety 
1960 a 1961 pod jménem Sever-2, údajně 
mělo vzniknout až 100 kusů. 

ní Pobědy. Té odpovídala i 38 kW pohonná 
jednotka (některé zdroje však uvádějí použi-
tí motoru z modelu GAZ 69).  

...a vylepšit se dá i teréňák :-) 

NA OKRAJ 

Přestavba -Black Irbit 
Mikhail Smolyanov 

I Urala můžete přestavět a 
nemusí to vypadat špatně. 
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Ne že by Sověti třeba užitkovou nebo 
tříprostorovou variantu netestovali, produk-
ce se ale v Sovětském svazu nedočkaly. 
Stejný osud potkal i prototyp Pobědy s auto-
matickou převodovkou.  

To ovšem neznamená, že nějaké ty 
auťáky tohoto provedení neexistují. Sice 
jejich původ není úplně jasný, jestli se jedná 
o prototypy nebo o nějaké úpravy, ale jsou. 

Prototyp karosérie kombi. 

A kombi—dodávka v provozu. 

Tak jsme asi vyčerpali všechny provede-
ní Pobědy, která se vyráběla (nebo mohla 
vyrábět), ale ještě nejsme u konce. 

Je to neuvěřitelné, ale s Pobědou se 
prováděla i kouzla, která z ní měla udělat 
sportovní či závodní automobil. Upravenou 
techniku standardního modelu využívaly i 
závodní deriváty se zcela jinou a přísně 
aerodynamickou karoserií, které si říkaly 
Poběda Sport či GAZ Torpedo.  

Tady vidíte tři stupně úprav, od uprave-
né sériové verze až po aerodynamický zá-
voďák. 

Toto prý je taky Poběda….snad ano. 

Samozřejmě, že Poběda je v hledáčku 
tuningářů, stejně jako jiné význačné histo-
rické vozy na celém světě. A nejen tuningá-
ři, kteří upravují sériové automobily ….jako 
ten modrý na následující straně (ale ten je 
opravdu hodně povedený). Pak jsou tu i 
tací, kteří se pustí do stavby jakýchsi replik 
(třeba už na základě jiné pohonné jednot-
ky) …. nakonec tu jsou takoví ti designeři a 
vizionáři, kteří by rádi viděli obnovení výro-
by a vymýšlejí moderní design se vzdálený-
mi rysy původního modelu. 

NA OKRAJ 

Přestavba nazvaná 
„Rudá hvězda“ + Sasha 
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Replika závoďáku s původním motorem. 

A nějaké ty vize budoucnosti nové Pobědy. 

NA OKRAJ 

Trochu romantiky - 
rozkvetlé bicykly 
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FSO Warszawa 

 byl polský osobní automobil střední 
třídy, vyráběný podnikem FSO ve Varšavě v 

letech 1951 až 1973. Byla to licenční kopie 

sovětského vozu GAZ M20 Poběda.  

Automobil byl zpočátku osazen řado-
vým čtyřválcovým zážehovým motorem M-

20 o objemu 2 120 cm³ a s rozvodem SV, 

od roku 1962 se montovala i modernizova-

ná varianta S-21 s rozvodem OHV. Krouticí 
moment přenášela jednokotoučová su-
chá spojka, třístupňová manuální převodov-
ka a kardanův hřídel na zadní nápravu. Od 
roku 1971 byla montována čtyřstupňová 
manuální převodovka.  

První Varšavy (M-20, 200, 201 a 202) 

měly čtyřdveřovou karoserii fastback. Od 

roku 1958 vznikalo také provedení pick-up. 

V roce 1964 zastaralou karoserii fastback 

nahradilo provedení sedan, od roku 1965 

se vyrábělo pětidveřové kombi. Na základě 
Varšavy se stavěly i speciální automobily: 
policejní, sanitky, dodávky, poštovní 
automobily.  

S využitím komponent Varšavy se vyrá-
běly užitkové automobily Žuk a Nysa. Po 
dobu výroby Varšava prodělala několik mo-
dernizací, odrážejících se ve změnách čí-

selného značení. Poslední Varšava sjela z 
výrobní linky 30. března 1973. Následovní-
kem se stal Polski Fiat 125p, jehož výroba 
začala v roce 1967. Za celou dobu výroby 
Warszawy vzniklo 254 471 exemplářů, z 
nichž 72 834 šlo na vývoz.  

Sanitní verze (vlevo dole a nahoře), 
která vycházejí z původního provedení 
M20. 

Změna masky po faceliftu. Jedná se 
vzhled shodný u všech typů s původní ka-
roserií fastback tzn. M20-57 (model 1957), 

200, 201 a 202 (dole). Úplně dole policejní 
verze. 

NA OKRAJ 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/FSO
https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1ava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Licence
https://cs.wikipedia.org/wiki/GAZ_M20_Pob%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99dob%C3%BD_z%C3%A1%C5%BEehov%C3%BD_motor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Side_Valves
https://cs.wikipedia.org/wiki/Over_Head_Valve
https://cs.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Div%C3%BD_moment
https://cs.wikipedia.org/wiki/To%C4%8Div%C3%BD_moment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojka_(stroj)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manu%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99evodovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manu%C3%A1ln%C3%AD_p%C5%99evodovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kardan%C5%AFv_z%C3%A1v%C4%9Bs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karoserie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fastback
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pick-up
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedan_(automobil)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kombi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanitka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A1vkov%C3%BD_automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDuk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polski_Fiat_125p
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Od roku 1958 se začaly vyrábět Pick-upy.  

V roce 1962 začala výroba nově vyvinu-
tého sanitního vozu (typ 202A), který měl 
oproti předchůdci již podstatně větší prostor 
pro ležícího pacienta. Na obrázku vidíte oba 
sanitní vozy Varšava (starší typ 201 a nový 
202A) a sanitní vůz na podvozku Nysa. 

A dostáváme se k největší změně vozů 
„Varšava“, kdy se karoserie fastback změ-
nila na sedana (1964). Později následovalo 
i provedení kombi (1965), pick-upy pokra-

čovaly také ve výrobě. 

NA OKRAJ 

...a zpátky k motorkám 
upravený Dněpr 
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Bossové automobilového průmyslu jsou 
asi všude stejní a věří ve světlou budouc-
nost své značky, tak připravují moderniza-
ce, facelifty, změny koncepcí, nové varianty 
karoserií…...i když nakonec třeba se nic z 
toho nerealizuje, ať jsou už důvody jakéko-
liv. Může to být nezájem, trhu, chybějící 
peníze na investice, předpokládaná neeko-
nomičnost, chybné rozhodnutí ...a nebo 
třeba v dobách socialismu politické zájmy (a 
nebo spíš nezájem). Každopádně i kon-
struktéři v FSO připravovali modernizace 
Varšavy, a to nejen jednu. Následující ob-
rázky ukazují práci polských designerů. 

Konstruktéři FSO následně vyvinuli 
zcela nový vůz střední třídy, který se jme-
noval Varšava 210. Předpokládalo se pou-
žití dvou různých motorů: šestiválcový pro 
základní model a čtyřválcový pro ekono-
mickou verzi. Větší motor se zdvihovým 
objemem cca. 2,5 litru dosáhl výkonu 62 
kW (85 k) v 4200 ot / min, menší s obje-
mem přibližně 1,7 litru - 42 kW (57 k) v 

4200 ot / min. Rozvor byl 2470 mm. S po-

hotovostní hmotností cca 1200 kg vozidlo 
dosahovalo rychlosti 150 km / h (135 km / h 

v ekonomické verzi). Další vývoj tohoto 
zajímavého designu byl pozastaven díky 
nákupu licence Fiat 125.   

Ale polští designeři se nespoléhali jen 
na vlastní práci a požádali o pomoc věhlas-
né italské studio Ghia. Na tomto místě bych 
rád připomněl analogii s naším českým 
projektem Škoda 720. Myslím, že se jedna-
lo o podobné vozy stejné velikosti a jejich 
osud dopadl úplně stejně. Trochu se roz-
cházejí názory o tom, jestli jsme na to ne-
měli tenkrát v republice peníze nebo jestli 
nám to zakázali soudruzi ze SSSR kvůli 
zahájení výroby vozů Žiguli…...a tak nějak 
blbě to dopadlo i v Polsku, možná ze stej-
ných „politických“ důvodů. 

NA OKRAJ 

Povolební ozvěny :-( 
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Každopádně nová Varšava v provedení 
Ghia byla tenkrát na úrovni tehdejších ital-
ských vozů (stejně jako naše Škoda 720). 
Vůz byl navržen i v provedení kombi. 

Pomalu ale jistě se blížíme ke konci a já 
jsem zjistil, že jsem na něco zapomněl. 
Zapomněl jsem na železničáře čili 
„ajznpoňáky“, kteří také využívali služeb 
vozů Varšava a proháněli se s nimi po pol-
ských železnicích :-). 

A na úplný závěr jednu krásnou polskou 
majitelku vozu Poběda/Varšava a dobovou 
fotografii soudruhů z ORMO (něco jako 
naše Lidové milice :-(), kteří střeží traktoro-
vou továrnu Ursus před imperialisty popř. 
domácími nekalými živly. A co má společ-
ného Ursus s Varšavou??? Když budete 
číst dál, tak se to dozvíte u následující pol-
ské značky FSR Tarpan. 

NA OKRAJ 

Projekt „new-warsaw“ 

Většinou články končívám 
nějakými těmi vizemi desig- 

nerů a teď tomu nebude ji-
nak. I Varšava se dočkala 
krásných návrhů, ale bohužel 
zatím jen návrhů, které zřej-
mě (stejně jako většina po-
dobných pokusů) upadnou 
časem v zapomnění. 
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FSR Tarpan 

 Jak jsem už psal kdesi 
daleko vpředu, že agregát 
Poběda/Varšava byl použitý i 
pro jiné značky vozů v Polsku 
a v bývalém SSSR, tak ty do-
dávky a mikrobusy zatím vynecháme (snad 
na ně ještě dojde) a podíváme se na toho 
Tarpana, i když se k nám nedovážel, tak 
sem (a také do historie RVHP) určitě patří. 

Možná vás udivilo, proč Varšava byla 
FSO a Tarpan je FSR ...tak je to proto, že 
jedno je Fabryka Samochodów Osobowych 
a druhé je Fabryka Samochodów Rolnic-
zych, protože Tarpan byl původně určen 
jako vozidlo pro zemědělce. Historie vzniku 
Tarpanu je zajímavá, ale je to určitě nad 
rámec tohoto informativního článku.  

V roce 1972 vyrobila polská společnost 
FSR prvních 25 užitkových vozů znač-
ky Tarpan. Původní Tarpan 233 měl motor 
z osobního vozu Warszawa (2,1 litru, 

70 koní). Od roku 1978 se souběžně vyrá-
běl typ Tarpan F-233, ten dostal motor Fi-

at 125p (1,5 litru, 70 koní). Původní vozy 
Tarpan se vyráběly do roku 1994. V roce 

1988 byl představen nový model Tarpan 
Honker, který měl pohon všech kol (4x4). 
Výrobu postupně modernizovaného vozu 
převzala roku 1996 společnost Daewoo 
Motor Polska. Později byl vůz prodáván pod 
značkou Honker. I když vlastně provedení 
Tarpan-Honker už nepatří do období exis-
tence RVHP, tak se na nějaké ty vozy v 
rubrice „Na okraj“ podíváme.  

A je tady stejný případ a stejně obehra-
ná písnička jako už mockrát. Poláci požá-
dali o spolupráci italský Fiat, který vyvinul 
zcela nový vůz s pohonem 4x4 jako ná-
stupce stárnoucího Fiatu Campagnola. 
Polsko mohlo tak mít v době, kdy na trhu 
byl vlastně jen drahý Range Rover krásné 
SUV, ale dva hlavní nepřátelé …. hospo-
dářská situace v Polsku v 80. letech a velký 
bratr SSSR tomu nepřály.  

Skutečný prototyp byl bez zvýšené stře-
chy, přesto to byl velice hezký vůz.  

NA OKRAJ 

Tarpan-Honker 

 

https://auta5p.eu/katalog/honker/honker.php
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PO  UZÁVĚRCE  
Jako by nestačilo, že nám Covid opět 

komplikuje život, zkazil nám podzimní měsí-
ce a bude ještě více kazit vánoční svátky i 
celý adventní čas …..tak nám k tomu přibyl 
ještě krach firmy Bohemia Energy. Sice to 
postihlo cca 900 000 odběratelů (samozřej-
mě i mě, nemohu přece stát mimo hlavního 
dění :-(), ale to vůbec nevadí, aby český 
národ hned  nevymyslel nějaký ten vtípek. 

Ale vzhledem k „úspěšně“ rostoucím 
cifrám procenta inflace, bude třeba šetřit 
nejen s elektřinou a plynem, ale také s vo-
dou. Už jsou k tomu i vymyšlené nějaké  
návrhy. Např. úspora vody při splachování. 

A tak si připomeňme jednu starší báseň 
(brzy ji bude 110 let :-)), abyste nepodléhali 
pesimismu, že se zdražuje jen nyní: 

 

Eduard Bass - Drahota (1913) 
 

SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ 
CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ 

CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT 
PIVO MUSÍ PODRAŽIT 

 

MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY 
KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ 

CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT 
HOUSKY NUTNO PODRAŽIT 

 

ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ 
NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI 

CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT 
BUŘTY NUTNO PODRAŽIT 

 

PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ 
MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ 
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT 

ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT 
 

KDOPAK BY SE TOHO NELEK 
STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK 

ABY MOHL VYJÍTI 
NUTNO DANĚ ZVÝŠITI 

 

KONSUMENTU NELZE VÍCE 
NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE 

UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ 
DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ 

 
Ale ti, co na tom všem vydělávají a 

mastí si bezohledně svoje kapsy (včetně 
prodejců pohonných hmot, i když je pan 
Bass ve své 
básni nezmi-
ňuje)…tak kam 
s nimi??? Měl 
bych jeden ná-

pad. Nový čes-

ký výrobek je 
již v prodeji!!!  

NA OKRAJ 

Čím se liší muži a ženy 

46 
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Na minulé straně jsem psal o všeobec-
ném zdražování, a tak asi není divu, že ceny 
porostou i u našich zájmových skupin dílů, 
tedy veteránském zboží. Já si vždycky mys-
lím, když tady uvádím příklady z Aukra, že 
už je to vrchol ledovce, že se ceny zastaví, 
ale pak mě vždycky nový den vrátí do reality 
a já musím uznat, že tomu zdražování asi 
nebude nikdy konec, aspoň ne u veteránů, 
možná že všeobecně u všech historických 
předmětů. 

No řekněte sami, napadlo by vás, že ně-
kdy bude Jawa Pérák atakovat hodnotu půl 
milionu korun (i když se sajdkárem) nebo že 
moped Stadion se prodá za 270 000 Kč??? 
Vždyť ještě nedávno jsme si ťukali na čelo, 
když někdo koupil Stadiona za desetinu této 
ceny. Ano, je toto typ 23, ale víte jak dnes 
kutilové předělávají Stadiony 22 na typ 23??? 
Vždyť repliky odlišných dílů se prodávají, tak-
že ani nevíte, jestli ten čtvrt mega dáte za 
originál nebo předělanou dvaadvacítku :-( 

NA OKRAJ 

...a pokračujeme 

Nahlédl jsem na webové stránky z No-
vého Zélandu, kde se ve Welingtonu  mon-
toval skútr Čezeta pod názvem N.Zeta, což 
je určitě skútristům známá informace.  

Ovšem možná jste nikdy neviděli, že 
naši kolegové skútristi podrobili tento skútr 
zatěžkávací zkoušce. Napočítal jsem jich 
tam správně 9??? 

A opět něco málo pro kolegy a kamará-
dy ze sajdkárklubu. Návod, jak spakovat 
rodinu na výlet. 

AUKRO.CZ 

Ale někdy se podaří na Aukru „dobrý ná-
kup“. Našel jsem tam otočný přepínač na řídít-
ka na skútr Manet, na který asi někdo zapo-
mněl přihodit a já jsem ho vyhrál za 4 Kč + 
poštovné. Ale moje radost netrvala dlouho. 
Odeslal jsem prodejci peníze, ale on mi na-
psal zprávu, že 4 Kč jsou málo a že by chtěl 
víc, abychom prý byli oba spokojeni. Samo-
zřejmě jsem odpověděl, že Aukro nějak fun-
guje a že jeho nabízený díl jsem řádně vyhrál, 
takže mu nic víc nepošlu.  

On mě však osočil, že jsem překupník, že 
chci díl prodat obratem na burze aspoň za 

500 Kč, že mi ho nepošle a vrátí mi peníze. 
To také udělal. :-(. 

Samozřejmě jsem celý případ předal pra-
covníkům Aukra, kteří ho vyzvali k řádnému 
dokončení obchodu, jak to vyžadují pravidla 
na Aukru. On však odpověděl, že mezitím 
vypínač ztratil a že mi může poslat nějaký 
úplně jiný vypínač v ceně 4 Kč :-(. Tak mi pra-
covníci Aukra doporučili, aby spor řešil soudní 
cestou, že oni vyčerpali svoje možnosti. 

Takže vás chci upozornit na tohoto pod-
vodníka a pokud někde na prodejním nebo 
aukčním serveru se setkáte s následujícím 
jménem atd., buďte hooooodně opatrní, proto-
že tento člověk vás kdykoliv okrade, ošidí a 
podrazí !!!!! 

Jméno Příjmení: Petr Lukeš
Adresa: Kollárova 18, 
PSČ, město: 695 01 Hodonín 1, ČR
E-mail:    e.petr.lukes@seznam.cz

Telefon:   +420 775 875 027

   Kontaktní údaje prodejce petr-p110:
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Docela mě překvapilo, kolik kolegů z 
klubu chystá na příští sezónu nové rikši. 
Zbyněk Plachý je známý fanda rikš a Dru-
zet, ale na druhou stranu jste vy čtenáři 
určitě zaregistrovali několik informací v mi-
nulých číslech, jak se pustil do renovace 
dvojkového Transportéru VW. Proto jsem 
byl překvapen, když jsem ho při poslední 
návštěvě u Zbyňka viděl odstavený na za-
hradě :-(. 

V garáži totiž Zbyněk chystá novou rik-
šu—sud. Na můj dotaz, co se děje, jen lako-
nicky odpověděl, že ho už nebaví na všech-
ny srazy si vozit pivo v plechovkách, že jsou 
špatně skladné a k tomu ještě malé :-(. 

Dalším stavitelem je Libor Volek, který 
se už pomalu chystá do předčasného dů-
chodu, ale tak si zamiloval svoji práci, že se 
rozhodl postavit rikšu—míchačku podle 
tohoto vzoru, kterou nazval krátce „ZAPA“. 

Mají to prostě v rodině. Jeho zeťák Jar-
da Levák je dlouholetý hasič (a nejen on, 
ale celá rodina), tak volba byla jasná rikša-

hasičská. Jen ještě neví, bude-li to velká 
nebo malá varianta, záleží na tom, jaký zá-
jem projeví zbytek rodiny. 

Ovšem nejvíc mě překvapila naše nová 
členka klubu skútristka Lenka, která si vy-
myslela rikšu—zdravotní. Je to sice logické, 
protože Lenka je zdravotní sestra, ale tro-
chu zvláštní je to, že se celoživotně věnuje 
gynekologii, což v klubu, kde je většina 
mužů, je přinejmenším trochu neobvyklé. 

A tak jsem se zase zeptal. Její odpověď 
byla stejně logická jako u Zbyňka: „Za ten 
rok, co s vámi jezdím, jsem tolikrát slyšela 
v hospodě, že je něco na pi*u, že si mys-
lím, že tato ambulance pomůže na cestách 
spoustu problémů vyřešit!!!“ Vzpomněl 
jsem si na Poldu, jak jednou přišel s infor-
mací, že před hospodou vykládal jeden 
kolega, že má rotor skútru v pr**li :-(. Mož-
ná, že i toto by bylo v gynekologické ambu-
lanci řešitelné, neboť oba výše uvedené 
otvory se nacházejí v bezprostřední blíz-
kosti :-). Uvidíme tedy, jak to všechno bude 
příští sezónu fungovat!!! 

**************************************** 

Teď jsem se tak na ten článek podíval a 
nejsem si úplně jistý, jestli už neměl být 
uvedený pod hlavičkou z následující strany. 

NA OKRAJ 

A ještě další možnosti, 
kdyby měl někdo zájem 

NOVÉ RIKŠ I V ČSSČ 
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Pokud vyrazíte někam na Silvestra autem, dejte si pozor. Občas se stane, že nějaká kráva 
se chce ohřát na teplé motorové kapotě auta, kterou pak může svou váhou silně poškodit. 

NA OKRAJ 

Nadčasové téma: 
ženy a muži :-) 

 

S ILVESTR  2021 PODRUHÉ  
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Alea iacta est (Kostky jsou vrženy) pro-
hlásil v roce 49 př. n. l. Gaius Julius Caesar. 
A já bych to mohl jen zopakovat vzhledem k 
termínům našich srazů v následující sezóně 
2022. Gestoři jednotlivých srazů jsou určeni 
a určitě jsou si už vědomi závažnosti a důle-
žitosti své funkce. 

Na druhou stranu ovšem musíme i my 
ostatní členové a účastníci našich srazů 

počítat s tím, že můžeme být těmito gestory 
osloveni za účelem pomoci jim v jejich or-
ganizační práci. Doufám, že se dokážeme 
dohodnout a vzájemně si pomoci. 

Takže už nám jen zbývá si přát, aby se 
Covid (a nová vláda s ním) uklidnil, aby 
počasí bylo motorkářsky příznivé a vývoj 
cen benzinu se přehoupl přes pomyslný 
vrchol a namířil si to zase dolů!!! 

NA OKRAJ 

Pár rad na zimní 
období nezaškodí!!! 

 

PLÁN  AKCÍ  ČSSČ 2022  

Na skútrsrazech jsme už viděli vystou-
pení mažoretek a podobné atrakce. A tak 
mě napadlo, že až budou naši  kolegové 
připravovat sraz ve Lhenicích s vyjížďkou 
do Strakonic a doufejme i do nového muzea 
ČZ, tak by mohli na večer pozvat do Lhenic 
Strakonickou dudáckou kapelu!!! 

Nevím určitě, ale domnívám se, že vět-
šina účastníků by si večer u piva s takovou 
kapelou ráda zazpívala, zvláště kdyby člen-
ky kapely řádně nafoukly své měchy a za-
hrály něco pěkně „od podlahy“ !!!! 
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Před půl rokem jsem v závěru Občasní-
ku zveřejnil fotografii s nadpisem „Takhle 
vypadá léto“ ….no a tady se nabízí nápis:  

A taky nezapomeňte na krásné staré pra-
nostiky. Některé jsou známější, jiné méně 
známé, ale třeba se mohou týkat šéfredak-
tora Občasníku ☺☺☺ 

NA OKRAJ 

Ještě že máme u nás 
Jéžíška 

Takhle vypadá 
ZIMA 

A jsme na konci dalšího čísla Čezetář-
kého občasníku…..tedy na konci základní 
části, ale pokud máte chuť ještě číst dál, tak 
není nic jednoduššího, než se pustit do pří-
loh. Nejsou sice stoprocentně skútristické 
nebo motorkářské, ale myslím, že by vás 
také mohly zaujmout. 

Takže kromě motorek včetně jedné čín-
ské, která nahradila ve výrobě elektrickou 
Čezetu 506 :-(, se můžete podívat na neji-
koničtější české bankovky a taky třeba na 
skvělý výrobek našich leteckých inženýrů, 
kteří zkonstruovali nezapomenutelný letoun 
Aero L-39 Albatros.  

**************************************** 

Úplně na konci je pak zatím prázdná 
kapitola PF 2022, jak jsem už psal na začát-
ku Občasníku, kterou, doufám, za pomoci 
vás  a čtenářů budu moct doplnit PF-kami, 

tak jak to dělám každý rok. Pokud se tedy k 
Občasníku vrátíte někdy v průběhu ledna, 
měly by tam už nějaké PF-ky být. 

Vzhledem k tomu, že Vánoce jsou tako-
vé trochu nostalgické svátky, kdy se schází 
celé rodiny a kdy se také vzpomíná na ty, 
kteří už mezi námi nejsou, tak asi není od 
věci, když si vzpomeneme i na našeho ka-
maráda Poldu, který tragicky zahynul před 
více než rokem. 

Smutné je ovšem i to, že jeho rodina 
slíbila uspořádat na místě neštěstí takovou 
menší pietní akci, na kterou bychom také 
byli jako kamarádi Poldy pozváni. Ale rok s 

rokem se sešel a nic. Namístě neštěstí je 
sice už pomníček, ale od kamarádů rybářů. 
A jak se můžete přesvědčit z obrázku, když 
toto místo navštívil náš kolega Vlastík 
Hartman, aby Poldovi zapálil svíčku a pro 
nás udělal také tuto fotku, že těch návštěv-
níků tam bylo víc. 

Ovšem ta reakce-nereakce rodiny je 

mrzutá, protože pokud se pamatuji, tak 
Polda vždycky říkával, jak se na Vánoce 
scházejí celá velká rodina :-(. No, třeba se 
ještě té pietní akce dočkáme, a pokud ne, 
tak si myslím, že k Poldovu pomníčku příští 
rok vyrazíme celá parta. 

**************************************** 

Tak jako vždy na konci roku nezbývá mi  
nic jiného vám a tedy vlastně nám všem 
popřát, aby ten příští rok byl lepší než ten 
letošní, hlavně z pohledu toho hajzla ko-
roňáka, jak mu říká jeden kolega. 

Doufejme, že bude co nejméně zákazů 
a že ty snahy diferencovat očkované a ne-
očkované skončí a zase se jako lidi bude-
me chovat normálně. A taky by nám mohlo 
přát trochu víc počasí než letos, kdy bylo 
docela chladné jaro. 

Přeji vám všem krásné prožití vánoč-
ních svátků, bohatého Jéžíška, hodně dob-
rého jídla, pití i setkání s přáteli, nakonec 
pak veselého Silvestra a v novém roce 
hlavně hodně zdraví a životní pohody. 

Představte si, že bychom 
měli Santa Klause nebo 
zapomnětlivého Dědu Mrá-
ze.  Jel by jako blázen roz-
dávat dárky, a pak by zapo-
mněl, proč přijel. Náš Jéží-
šek jede v klidu na spolehli-
vých saních tuzemské výro-
by a vždycky ví proč přijel, 
ať jsou lidé o Štědrý den 
oblečeni jakkoliv !!! 

ZÁVĚR  
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PŘÍLOHY Z  HISTORIE  ČSR ,  ČSSR ,  ČSFR  A ČR 

Přibližně do konce druhé světové války existovalo v tehdejším Československu na padesát výrobců motocyklů. Někteří zanikli 
ještě dřív, než stačili zahájit sériovou výrobu, a jenom jediný z nich přežil až do současnosti. V našem přehledu si připomeneme 
některé z motocyklů, které vyráběli 
 

Laurin & Klement – 1899–1910 
Laurin & Klement typ L 
18. listopadu 1899 byly na cyklistické dráze v Praze-Bubnech představeny 
zástupcům tisku dva motocykly nesoucí značku Laurin & Klement – typ A a typ 
B. V roce 1901 následuje další model – typ C, základ budoucích sportovních 
úspěchů značky. Jestliže typ C a od něj odvozené varianty představovaly 
z dnešního pohledu spíše supersportovní motocykly, největšího rozšíření se 
dočkal jednoválcový typ L představený v roce 1902. Byl vyráběn v rozmezí 
let 1902 až 1910 ve třech verzích – L75, L80 a L85 – v celkovém po-
čtu 965 kusů. Nejslabší verze L75 byla poháněna motorem o objemu 353 cm3, 
střední model L80 měl motor o objemu 452 cm3 a nejsilnější L85 dokonce 
633 cm3. Výkon se pohyboval v rozmezí 2,5 až 2,9 kW (3,4–4 k), a tomu odpo-
vídala i největší rychlost kolem70 km/hod. Nesmíme zapomenout ani na vodou 
chlazený LW odvozený od nejsilnějšího provedení L80. 

 

Laurin & Klement typ CCCC 
Po jednoválcích a slavných vidlicových dvouválcích vyvrcholilo snažení 
značky Laurin & Klement na poli motocyklů strojem se čtyřmi válci 
v řadě. Někteří nadšenci jsou sice schopní tvrdit, že značka L & K byla 
první, ale skutečnost je taková, že první řadový čtyřválec zamontovala 
do motocyklu anglická značka Binks v roce1904 ana podzim téhož 
roku představila svůj řadový čtyřválec belgická značka FN. Laurin 
& Klement představil svou verzi motocyklu poháněného řadovým čty-
řválcem uloženým v rámu podélně v roce 1905. Supermotocykl 
v podání značky Laurin & Klement nesl označení CCCC a údajně byly 
postaveny pouhé čtyři motocykly ve dvou verzích. První měla motor 
složený ze čtyř jednoválců a každý z válců měl svou vlastní klikovou 
hřídel. Druhá verze už měla motor s podélně uloženou klikovou hřídelí, 

objem vzrostl ze 471 na 570 cm3. 75 kg vážící motocykl o výkonu 3,7 kW (5 k) dosahoval75 km/hod. 
  

Walter – 1902–1949 
Walter – první motocykl z roku 1902 
Josef Walter patří mezi průkopníky našeho motorismu. Podobně jako 
pánové Laurin a Klement začal výrobou jízdních kol a odtud už nebylo 
daleko k motocyklům. První byl dokončen v roce 1902 amalý jednová-
lec o výkonu 0,92 kW (1,25 k) představoval jednoznačný úspěch, kte-
rý byl stvrzen v roce 1903 na hospodářské výstavě pořádané na Žofí-
ně v Praze. Za pokrokovou a přitom účelnou konstrukci získal Josef 
Walter stříbrnou medaili a po úspěchu na výstavě následoval i úspěch 
obchodní. To vedlo ke konstrukci dalšího pokusného modelu o výkonu 
2,2 kW (3,5 k) a pak už následoval první dvouválcový model o objemu 
500 cm3. Během let 1905 až 1908 bylo ve Waltrovce na pražském 
Smíchově vyrobeno na 300 motocyklů a jejich výroba pokračovala až 
do konce první světové války, ovšem počínaje rokem 1910 se už zájem Josefa Waltra přesouval k výrobě tříkolek. 
 

Walter 750 
Po skončení první světové války v roce 1918 vedení společnosti 
Walter rozhodlo o ukončení výroby nejenom tříkolek, ale 
i motocyklů. Posledním sériovým motocyklem Walter byl 
v letech 1922 až 1924 vyráběný typ 750 původně určený pro 
potřeby armády, ale firma se už v té době orientovala na výrobu 
automobilů a motocykl poháněný na svou dobu motorem 
s neobvyklým uspořádáním vidlicového dvouválce potřeboval 
ještě další vývoj. Válce s ventilovým rozvodem OHV byly umístě-
ny napříč k ose motocyklu. Výkon 11,8 kW (16 k) umožňoval 
140 kgvážícímu stroji dosáhnout největší rychlosti 110 km/hod. 
Nakonec byla postavena už jen nevelká série, která byla rozpro-
dána převážně zaměstnancům firmy, a společnost Walter, jejíž 
výrobky prosluly už za dob rakousko-uherského mocnářství vyso-
kou kvalitou, se pak plně věnovala výrobě automobilů. 

15 ČESKÝCH MOTOCYKLŮ , KTERÉ BYSTE PROSTĚ MĚLI ZNÁT  
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F. Poustka – 1924–1934 
F. Poustka 250 
Základem konstrukce motocyklů, které vyráběl František Poustka 
ve své mechanické dílně na pražských Vinohradech, byly anglické 
motory značky Villiers a z dovozu pocházela i převodovka, karburá-
tor a elektrická výbava. Vlastní konstrukce byl rám, do kterého byly 
tyto díly montovány, a výsledkem byl solidně zpracovaný a spolehlivý 
stroj. Bohužel, kvalitní rukodělná práce v podmínkách malosériové 
výroby znamenala také vyšší cenu, navíc motocykl s podrámovou 
nádrží a pohonem zadního kola řemenem byl na začátku třicátých let 
už přece jen anachronismem. Proti moderněji řešeným a levnějším 
motocyklům z dovozu neměly stroje Poustka vyráběné v kubaturách od 125 do 350 cm3 mnoho šancí na úspěch a známý historik 
motorismu Erwin Tragatsch dokonce o F. Poustkovi napsal, že se jednalo o muže železných nervů, protože mu opravy strojů ji-
ných značek vynášely víc než prodej nových motocyklů. 
  

Grizzly – 1925–1932 
Grizzly 250 
Další příklad malého výrobce motocyklů představuje dvěstěpadesátka 
Grizzly, která byla vyráběna v malé dílně dvou společníků Josefa Matyáše 
a Ladislava Poláka v Pardubicích. Motor o objemu 247 cm3 o výkonu 5,1 
kW (7 k) byl konstrukcí Josefa Matyáše, stejně jako rám motocyklu. Ostat-
ní příslušenství včetně převodovky pocházelo z dovozu. Kromě standard-
ního provedení byla v nabídce i varianta Sport a celkem bylo vyrobeno 
přibližně 115 motocyklů. V roce 1929 bylo postaveno ještě několik strojů 
poháněných čtyřdobými motory MAG, JAP a Premier a vznikl dokonce 

jeden závodní model s motorem OHC o výkonu 12 kW (16 k). Svého vrcholu dosáhla značka v rozmezí let 1928 až 1930, ale pak 
se společníci nepohodli a stále sílící konkurence donutila Josefa Matyáše celé výrobní zařízení prodat chebské firmě Premier. 
Značka Grizzly jako výrobce motocyklů zanikla v roce 1932. 
  

JAC – 1929–1932 

JAC 500 
Jednoválcová dvoudobá pětistovka robustní konstrukce vznikla 
ve firmě nazvané Továrna strojů a motorových vozidel Horažďovi-
ce, kterou založil v roce 1925 horažďovický rodák Jaroslav Cvach 
a jejíž původní výrobní náplní byla výroba pletacích strojů. První 
dva stroje byly vyrobeny v roce 1930 av jejich konstrukci byla pou-
žita celá řada zajímavých prvků, jako například patentově chráněný 
rozvod palivové směsi rotačním kuželovým ocelovým šoupátkem. 
Motor měl výkon 12,5 kW (17 k) a motocykl dosahoval rychlosti až 
100 km/hod. Další zajímavostí byla přední vidlice, která byla 
u prvních prototypů vyrobena i s řidítky z plného tyčového materiá-
lu, ale v první výrobní sérii byl už plný materiál nahrazen trubkami 
a třetí série měla vidlici lisovanou z plechu. Zajímavé bylo i uložení palivové nádrže pod sedlem. Celkem bylo vyrobeno 
32 motocyklů, ale velká hospodářská krize znamenala konec i pro tyto zajímavé motocykly. 
 

Jawa – 1929–dosud 
Jawa 500 OHV „Rumpál“ 
Na podzim roku 1929 se návštěvníkům pražského autosalonu předsta-
vila první Jawa. Jednalo se o čtyřdobou jednoválcovou pětistovku, jejíž 
konstrukce vycházela z licence německé společnosti Wanderer. Těžká 
pětistovka vynikala kvalitním dílenským zpracováním, provozní spolehli-
vostí a celkem slušnými jízdními výkony. Výkon motoru 13 kW (17,7 k) 
byl přenášen na zadní kolo prostřednictvím hnací hřídele, která se pě-
tistovce postarala o přezdívku „Rumpál“. Motocykl byl už v roce 
1930 modernizován, dostal novou přední vidlici, nový světlomet 
a karburátor, a přestože byl nabízen za nižší cenu než v době svého 
uvedení na trh, stále se jednalo o poměrně drahý motocykl, zatímco 
v Jawě chtěli vyrábět motocykl dostupný co možno největšímu počtu 
zájemců. Takovým motocyklem se stala v roce 1932 představená Jawa 
175, známá Villierska, zatímco pětistovka byla nahrazena v roce 
1934 Jawou 350 SV. 
 

Jawa 250 typ 10 „Pérák“ 
Motocykl, který snad ani není třeba představovat a který se stal doslovným splněním přání původního majitele Jawy ing. Janečka 
– vyrábět levný, ale přitom spolehlivý a také pohledný motocykl. Ke splnění jeho přání však bohužel došlo až po jeho smrti. Jawa 
250 typ 10 se stala skutečnou senzací a prodávala se ve více než stovce zemí. V roce 1950 byla modernizována a ještě předtím, 
v roce 1948, dostala i silnější sestru – dvouválcovou Jawu 350. Dvěstěpadesátka byla poháněna dvoudobým jednovál-
cem o objemu 248,8 cm3 o výkonu 6,6 kW (9 k), a když byla poprvé oficiálně představena světové motoristické veřejnosti na au-
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tosalonu v Paříži, všichni se shodli na tom, že předběhla konkurenci 
nejméně o pět let. Její výroba byla ukončena v roce 1954, kdy byla 
nahrazena motocyklem, který byl co do počtu vyrobených kusů světo-
vým rekordmanem – snad ještě známější „Kývačkou“. 
 

Jawa 350 typ 362 Californian IV Oilmaster 
O tomto motocyklu by se dalo téměř napsat, že se stal jakýmsi vyvr-
cholením vývoje typové řady Jawa 250/350 typ 353/354, známé 
„Kývačky“, ale současně se jedná i o motocykl, kterým se Jawa snaži-
la udržet na západoevropských trzích. Pokud se ale podíváte na moto-
cykly konkurenčních výrobců, sami uznáte, že příliš šancí neměla ani 
s takto upravenou „kývačkou“. To ovšem nic nemění na tom, že Cali-
fornian 
byl na 
našem 

domácím trhu pro motocyklisty druhé poloviny šedesátých a počátku 
sedmdesátých let nesplnitelným snem. V soudobém tisku se můžete 
dočíst, že omezený počet těchto motocyklů je určen i pro domácí trh, 
ale realita byla taková, že v tehdejší Mototechně byste se po něm 
ptali marně. První Californiany se objevily v roce 1966 jako derivát 
sportovní Jawy 250 typ 590/04, motocykl na snímku je jeden 
z posledních Californianů, označených už jako Jawa 350 typ 
362 Californian IV Oilmaster z roku 1973.145 kg vážící třistapadesát-
ka měla výkon 16,9 kW (23 k) a jezdila až 130 km/hod. 
  

ČZ – 1931–1997 
ČZ 500 
Prvním skutečným motocyklem se značkou ČZ byla stopětasedm-
desátka z roku 1934. V roce 1938 se představila třistapadesátka 
a současně s ní i špičkový model značky – ČZ 500. Jako vzor pro 
stavbu pětistovky sice posloužil motocykl se značkou DKW, ale 
strakonický dvouválec svůj vzor v mnohém předčil. Strakonický 
půllitr byl poháněn dvoudobým dvouválcem o objemu 494 cm3 o 
výkonu 11 kW (15 k), který umožňoval 170 kg vážícímu stroji do-
sáhnout největší rychlosti 115 km/hod. ČZ 500 vynikala nad svou 
konkurencí, představovanou například Pragou 500 BD nebo Jawou 
350 OHV, nejen kvalitním dílenským zpracováním, ale také tichým 
a pružným chodem motoru. Bohužel do začátku druhé světové 
války bylo postaveno jenom něco málo přes 550 těchto motocy-
klů a dnes je pětistovka ze Strakonic vyhledávaným sběratelským 
kouskem. 

ČZ 125 C 
ČZ 125 ve verzi C představuje vrchol vývoje lehkých motocyklů se 
značkou ČZ do doby, než došlo ke sloučení výroby motocyklů zna-
ček Jawa a ČZ. Po druhé světové válce představoval lehký 
a jednoduchý dvoudobý jednoválec ze Strakonic nejdostupnější 
způsob motorizace. Po stopětadvacítce typu A, vycházející ještě 
z předválečné konstrukce, následovala stopětadvacítka typu B a po 
jakémsi mezitypu označovaném jako Bt nebo jenom T byla v roce 
1949 představena stopětadvacítka typu C s přepracovanou pohon-
nou jednotkou, novým sedlem a v roce 1950 se dostalo i na zadní 
odpruženou vidlici. Motor o objemu 123,5 cm3 měl výkon 4,1 kW 
(5,6 k) a 75 kg vážící motocykl s ním jel až 75 km/hod. Kromě sto-
pětadvacítky byly k mání i silnější stopadesátky. Výroba obou mode-
lů byla ukončena zahájením výroby jednotných motocyklů tzv. ná-
rodní řady v roce 1953. 

ČZ 250 typ 988 
Podobnou pozici, jakou měl ve výrobním programu Jawy Californian, 
zastávala ve Strakonicích terénní dvěstěpadesátka, kterou jsme v 70. 
letech znali pouze jako exponát Mezinárodního brněnského veletrhu, 
kde se jako prototyp objevila už v roce 1972. Základem pro stavbu 
byly motokrosové speciály ČZ typ 968, ze kterých si prodejní Enduro 
vypůjčilo rám, a ČZ typu 980, který poskytnul pohonnou jednotku, 
samozřejmě upravenou s ohledem na požadavek větší životnosti. 
Přestože bylo vyrobeno více než 5000 těchto motocyklů, na domácí 
zájemce zbyla zhruba třicítka strojů prodaných prostřednictvím tehdej-
šího Tuzexu a dalších asi 40 strojů dostala armádní střediska vrcholo-
vého sportu. 116 kg vážící dvěstěpadesátka byla poháněna motorem 
o objemu 246,6 cm3 s výkonem 20,7 kW (28 k) a jezdila až 145 km/
hod. Ve výrobě se udržela až do roku 1987. 
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Ogar – 1934–1948 
Ogar 4 – 250 
První motocykl akciové společnosti Autfit byl představen 
v roce 1934. Byla jím první opravdu velkosériově vyráběná 
dvěstěpadesátka československé produkce, o pouhých 
900 Kčs dražší než Jawa 175. Na tuto lidovou dvourychlostní 
dvěstěpadesátku Ogar navázal v roce 1935 vylepšený model 
pojmenovaný Ogar 250-4. Čtyřka v názvu signalizovala použití 
čtyřstupňové převodovky v bloku s motorem. Oba motocykly 
byly poháněny dvoudobou, vzduchem chlazenou dvěstěpa-
desátkou o objemu 246 cm3, výkon dvourychlostního typu byl 
5,7 kW (7,8 k), Ogar 250-4 měl 6,2 kW (8,5k). Cenově byl 
Ogar 250-4 srovnatelný s ČZ250 a strašnická továrna na mo-
tocykly Ogar se stala po Jawě a ČZ třetím největším výrobcem 
motocyklů v předválečném Československu. Po válce byla 
továrna začleněna s Jawou a ČZ do národního podniku Zbrojovka Brno a v roce 1948 zde byla zahájena výroba dvouválcového 
„Péráka“ – Jawa Ogar 350. 
  

Praga – 1929–1934, obnovená značka 1997–2005 
Praga ED 250 
Automobilka Praga převzala výrobu motocyklů od společnosti Breit-
feld-Daněk, která vyráběla jednoválcovou pětistovku s ventilovým 
rozvodem 2x OHC konstruktéra J. F. Kocha. Přestože se bezespo-
ru jednalo o motocykly vynikající úrovně, byla jejich výroba v roce 
1935 ukončena a továrna se už věnovala jenom výrobě automobilů. 
Na tradici výroby motocyklů špičkové kvality se pokusila navázat 
společnost Praga a.s. v roce 1998. Společnost Technometra, která 
vyráběla pro Jawu vodou chlazené dvoutaktní moto-
ry o objemu 246,3 cm3, měla ve skladech na dva tisíce těchto mo-
torů, které Jawa nedokázala zaplatit, a když se Technometra stala 
součástí Praga a.s., nabízelo se řešení k využití těchto motorů za-
hájením výroby vlastních motocyklů. Vzniklo pohledné Enduro 
s motorem o výkonu 15 kW (20 k) a byla vyvinuta i silnější endura 
poháněná čtyřdobými motory, ale úspěch se nedostavil a výroba 
motocyklů Praga byla v březnu roku 2005 bez náhrady ukončena. 

13 NEJ IKONIČTĚJŠ ÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH BANKOVEK   
Česká národní banka letos slaví 100. výročí zavedení československé měny, její peněžní jednotky československé 
koruny a uvedení jejích platidel do peněžního oběhu. V rámci těchto oslav připravila pro veřejnost výstavu 100 let 
česko-slovenské koruny, která bude otevřena od 1. února do 28. dubna 2019 v prostorách Císařské konírny Praž-
ského hradu. Na výstavě si bude možné prohlédnout např. zlaté slitky, mince a medaile, originální návrhy českoslo-
venských bankovek od Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla Svolinského aj. nebo vzácné československé min-
ce a papírové peníze.                                                                                                              Irena Gruberová 18. dubna 2021 

Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. V následují-
cím roce pak československý stát začal řešit zavedení nové 
měny. V té době byla totiž měna stále navázána na rakousko
-uherskou měnu, a ta byla vlivem válečných výdajů a kolísa-
vé ekonomiky velmi nestabilní. Tehdejší ministr financí Alois 

Rašín tak měl společně se svým spolupracov-
níkem Vilémem Pospíšilem za úkol oddělit 
naši novou měnu od této měny a hlav-
ně stabilizovat její hodnotu. 
Během debat padly různé varianty, 
jako například kolkovat stávající 
rakousko-uherskou měnu, ale i jiné 
návrhy na to, jak by se mělo nové 
platidlo jmenovat. Nakonec jsme si ale 

ponechali název koruna, což je původní 
název z roku 1892. Ponechání názvu navzdo-
ry tomu, že jsme se stali republikou, je ve světě velmi 
neobvyklá praxe. 
V březnu 1919 tak vznikla nová peněžní jednotka, a to čes-
koslovenská koruna. V červenci 1919 následně začalo její 
postupné uvádění do peněžního oběhu. 
Náš stát ve 20. století procházel politickými změnami, na 
které zákonitě reagovala také měna. Po vzniku samostatné-
ho československého státu se nejprve tisk-
ly státovky vydávané státem, protože ještě neexistovala cent-

rální banka. Za Protektorátu se zase tiskly dvojjazyčné koru-
ny. Koncem války se do oběhu dostaly korunové poukáz-
ky určené pro vojenské jednotky a československé úřady na 
osvobozeném území. 
Po únoru 1948 se nové bankovky tiskly v Sovětském svazu. 

Až od roku 1960 byly postupně vydávány nové, 
technicky kvalitnější bankovky, tištěné ve 

Státní tiskárně cenin v Praze. Protože 
byla vyhlášena socialistická republi-

ka, musely být opatře-
ny socialistickým znakem. V 80. 
letech 20. století se stát rozhodl 

vydat konečně jednotnou emisi ban-

kovek, ale události 17. listopadu vedly 

k jejímu okamžitému přerušení. Po roce 
1990 se v rychlém sledu za sebou měnily ná-

zvy republiky – z Československé socialistické republiky 
na Československou federativní republiku a z té potom na 
Českou a Slovenskou Federativní republiku, až se Českoslo-
vensko rozpadlo na dva samostatné státy. Takže se opět 
tisklo. A je jen otázkou času, kdy Česká republika přejde k 
euru a navždy se vzdá své koruny. 
Pojďme si nyní připomenout ty nejzajímavější bankovky a 
mince, které od vzniku československého státu kolovaly na 
našem území. 

https://www.extrastory.cz/author/irena-gruberova/
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1. Papírová koruna (1919–1924) 
Koruna měla dříve i papírovou podobu. Poprvé šla do oběhu v roce 1919 a navždy z něj 
vymizela v roce 1960. Během té doby vystřídala pět podob. První korunové bankovky z 
roku 1919 jsou raritou, tiskly se totiž v několika tiskárnách a lišily se v barevných odstínech 
na líci. Některé byly tmavomodré, jiné modré či modrozelené. Některé korunové bankovky 
ze série 014 mají chybotisk. Je na nich otištěno v Praze dne 5. dubna 1919. Měnový zá-
kon, který korunu zavedl, se ale datuje dnem 10. dubna 1919. Za tento raritní kousek jsou 
sběratelé ochotní dát podle zachovalosti bankovky 3 až 20 tisíc korun. 
 

2. Stokoruna se slovanskou kněžkou (1920–1939) 
Tato stokoruna se stala nejpopulárnější státovkou z dob první republiky a odstartovala dlouholetou tradici zelených stokorun. Zají-
mavý je také příběh motivu na její lícní straně vpravo, kde je obraz slovanské kněžky od Alfonse Muchy. Modelem pro vytvoření  
obrazu stála malíři Josephine Craneová, dcera jeho mecenáše. Mucha její tvář vložil původně do reklamního plakátu pražské 
pojišťovny Slávie, když vznikala stokoruna, pojišťovna souhlasila, aby zdobila i novou státovku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Americká“ pětitisícovka (1921–1944) 
Tuto bankovku vytvořila a vytiskla americká tiskárna American Bank Note Com-
pany v New Yorku. Platilo se s ní až do roku 1944. Dnes si ji sběratelé cení 
velmi vysoko, jsou za ni ochotní dát podle zachovalosti a sériového označení až 
60 tisíc korun. Za protektorátu byla tato státovka stažená z oběhu a na její ná-
stupkyni se objevila tvář Svatého Václava. 
 

 

 

 

4. Zednářská padesátikoruna (1929–1931) 
Autorem této bankovky je slavný český malíř a ilustrátor Alfons Mucha. Tato ban-
kovka je zajímavá mimo jiné tím, že na sobě nese řadu znaků-symbolů zednářské 
lóže, neboť Mucha byl údajně jejím členem. Jde zřejmě o jedinou bankvku, na 
které se zcela záměrně objevily určité znaky, jinotaje či symboly. 
 

 

 

5. Tisícikoruna s Palackým (1934–1944) 
Bankovku, na jejíž rubové straně je vyobrazen František Palacký, navrhl 
malíř Max Švabinský a evidentně se mu povedla, neboť v roce 1937 byla 
vyznamenána na mezinárodní výstavě umění v Paříži. 

 

 

 

 

 

6. Tříkorunová rarita (1953–1972) 
Bankovka v hodnotě tři koruny je v celé historii českých a československých 
papírových peněz raritou. Známe ji pouze ve dvou podobách. I když obě modré 
bankovky vypadají stejně, vzor z roku 1953 se od té mladší vydané v roce 1961 
v mnohém liší. Tak například dosavadní heraldický lev dostal na hlavu místo 
korunky hvězdu. Obě tříkorunové bankovky byly pro svůj rozměr 113 krát 56 

milimetrů jedním z nejmenších papírových platidel. Velikostí konkurovaly ve své době jen korunové bankovce, která měřila na 
šířku 101 milimetrů a na výšku 51 milimetrů. 
 

 

7. Něžná dvacka (1949–1953) 
Dvacetikoruna z roku 1949 je dalším vrcholem československé bankovkové 
grafiky. Jejím autorem byl malíř Karel Svolinský. Tato bankovka s folklórními 
a přírodními motivy měla spíše doplňkovou funkci k poválečné londýnské 
emisi státovek. Její ‚život‘ trval jen do měnové reformy, která tehdejší republi-
ku potkala v roce 1953. 
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8. Pětadvacetikoruna s „falešným“ Žižkou (1958–1971) 
Tato bankovka patřila ve své době k velmi oblíbeným a mnozí si ji schovávali na 
památku. Pokud je v prvotřídním stavu, lze za ní dostat až 2,5 tisíce korun, tedy 
stokrát více, než je její nominální hodnota. Svolinský na ní tak trochu změnil historii. 
Žižkův portrét na pětadvacetikoruně namaloval z profilu, jenže problémem se stalo 
slepé oko bojovníka. Páska na levém slepém oku by rušila, Svolinský proto zaslepil 
páskou vojevůdcovo zdravé oko. 

 

 

Na dvacetikoruně vydané v roce 
1971 je Žižkovo oko zakryto pás-
kou již správně. Mnozí pamětníci si 
ale vzpomenou, že na ní nějaký 
vtipálek objevil utajený obraz. Pod 
určitým úhlem se na portrétu Žižky 
dala prý rozpoznat tvář zpěvačky 
Heleny Vondráčkové. Na rubové 
straně bankovky má husita obě oči zavázané, v čemž mnozí tehdy spatřovali 
politický jinotaj. 
 

 

 

 

 

9. Hnědá desetikoruna a holky s šátky (1960 –1988) 
Legendární desetikoruna se dvěma ošátkovanými dívkami s květy vydržela na 
trhu téměř třicet let. Dvě dívky, které kdysi stály autorce, oravské malířce Márii 
Medvecké, modelem, dosud žijí a dnes už rády na své angažmá vzpomínají. 
Tehdy to prý ale žádná zábava nebyla, ostatní děti běhaly venku a Margita a 
Marta musely bez pohnutí v ateliéru pózovat s květy. Za „práci“ dostaly doslova pár drobných a nějaké bonbóny. 

 

10. Zelená stokoruna s dělníkem a družstevnicí (1962–1993) 
Některými znalci je považována za jenu z nejlepších bankovek na světě. Platilo 
se jí až do roku 1993, tedy více než 30 let. Byla tak nejdéle platnou bankovkou v 
novodobé české historii. Navrhl ji důstojník František Heřman a družstevnici se 
snopem nakreslil podle své manželky. 
 

 

 

11. Tisícikoruna se Sme-
tanou (1985–1993) 
Byla první z ucelené série čes-
koslovenských bankovek, kte-
rou navrhl slovenský výtvarník 
prof. Albín Brunovský. Zároveň 
byla první tisícikorunou vyda-
nou od konce druhé světové 
války. 
 

 

 

 

12. Dvacetikoruna pro školáky (1988–1993) 
Dvacetikoruna s Janem Amosem Komenským a alegorickým „stromem vzdělá-
ní“ od Albína Brunovského byla zahraničním tiskem vyhlášena nejkrásnější 
bankovkou roku. 

 

 

13. Zelená stokoruna s Gottwaldem (1989–1990) 
Do oběhu byla vydána 1. října 1989, ale události 17. listopadu způsobily okamžité přerušení další výroby těchto bankovek a její 
stažení z oběhu. „Gottwaldovská“ stokoruna přestala platit v prosinci 1990, ale 

do té doby ji málokdo ak-
ceptoval. Lidé, kteří už měli 
socialismu plné zuby, tuto 
bankovku propichovali a 

všelijak ji poškozovali po-
směšnými kresbami a 
vzkazy. 
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V letech 1971 až 1996 bylo v Aeru Vodocho-
dy vyrobeno přes 2900 cvičných letadel 2. 
generace L-39 Albatros. Sice Albatros nepře-
konal v počtu vyrobených kusů svého před-
chůdce, L-29 Delfín, kterých bylo v Aeru v 
letech 1963 až 1974 vyrobeno 3665. To 
všechno jsou bezkonkurenční počty, žádné 
jiné cvičné tryskové letadlo na světě se svými 
vyrobenými kusy nemůže s těmito počty rov-
nat. 

Delfínů dnes létají pouze desítky strojů. Ale 
dnes již desítky let starý Albatros měl mno-
hem větší štěstí, a dodnes jich létá přes tisíc. 
A co víc, stovky strojů se dostaly do soukro-
mých rukou. Je to dnes nejrozšířenější sou-
kromý tryskáč a v podstatě jediný profi typ, 
který je volně prodejný. V USA se dnes pro-
dává mezi 200 až 300 tisíci dolary za stroj, 
středně bohatí piloty si jej kupují jako rychlé 
osobní letadlo. Jen v USA jsou jich registro-
vány asi tři stovky. 

Je-li ve světě pro motorkáře kul-
tovním strojem Harley, tak pro 

movité piloty je to náš Albatros. 
Mnoho Albatrosů létá u různých akrobatic-
kých skupin. Také existují rychlostní závody 
určené speciálně jen pro soukromé Albatro-
sy. Myslím, že můžeme být hrdí na to, co 
jsme před desítkami let byli schopni zkon-
struovat a vyrobit.  

Je to fenomén, který nemá  
ve světě obdobu.  

Škoda, že dnes se nám něco podobného 
nedaří. 
Hledal jsem na netu fotku jednoho konkrétní-
ho Albatrosu, našel jsem však stránky, které 
jsou věnované pouze Albatrosům a tam tisí-
ce fotek. Přebíral jsem se tím přes hodinu. 
Jsou tam skutečně vytuněné L-39, tak parád-
ní, že jsem neodolal a ty nejzajímavější fotky 
si stáhl a přikládám je k tomuto mailu. 
Zajímavé je, že třeba Američané často své 
soukromé Albatrosy maskují jako éra vojen-
ská, především Sovětská, asi to je pro ně 
exotika. Nápadité zbarvení mají často stroje 
létající v Rusku, mě nejvíce zaujal svojí ná-
paditostí Drak, který létal v Aero Jet Clubu v 
Moskvě, prý se na něm občas svezl i Putin. 
Snad Vás to potěší. 

SVĚTOVÝ FENOMÉN AERO L -39   
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 „ČÍNA“ VYTLAČILA ČEZETU (NEIL SMITH KAPITULOVAL)  

Devs Alien – Česko-britsko-čínská elektro-
motorka za pár 

    Dominik Valášek 
 

Nemusíte být ani dennodenně nalepeni na novinky ze 
světa motorek, abyste zaznamenali projekt Čezeta. Vzkří-
šení legendárního českého skútru „Prase“ britským nad-
šencem bylo ohromně ambiciózní, elektrifikované, ale 
bohužel vlivem vysoké ceny a souběhu špatného načaso-
vání taky obchodně nepříliš úspěšné. V Česku žijící Brit 
jménem Neil, který za Čezetou stál, teď proto přichází 
s novým projektem – ten už nekřísí českou značku, ale 
chce být relativně „masovou“ záležitostí. 

 

Seznamte se s Devs. Novou značkou, jejíž název je IT-

slangová odvozenina „Developers“. Částečně to ilustruje, na 
koho se chystá cílit. Na nadšence do technologií, na lidi, kteří 
ocení, že se svojí motorkou mohou komunikovat skrz aplikaci 
v telefonu, a pro které je ultimativní podobou domácího nabí-
jení solární panel, ideálně umístěný na vlastní střeše. Zkrátka 
a jednoduše – jde o značku, která neprodává elektrické mo-
torky čistě jako náhradu městských skútrových stopětadvací-
tek, ale jde po úplně nových, mladších a jinak smýšlejících 
zákaznících. 

Idea by tu tedy byla, ale neobstojí bez produktu. Ten první – 

elektrická motorka s názvem Alien – je ještě stále ve fázi vý-
voje, přesto mi ji ale Neil půjčil, abych ji vyzkoušel. 
 

     Čínská výroba je vidět, ale jen o Číně to není 
Jestli se teď ptáte, zda nese nový Devs nějaké společné zna-
ky s Čezetou, tak ne – v podstatě žádné. Čezeta byla 
s výjimkou pár komponent celá vyráběná v Česku, a to ručně 
a velmi kvalitně. Což byla její výsada, ale z obchodního hle-
diska i prokletí, vykoupené velmi vysokou cenou. U Neila, 

potažmo u Devs, proto padlo rozhodnutí. Má-li být nová mo-
torka co nejdostupnější, nezbyde nic jiného než svěřit výrobu 
do Číny. 
Z Číny, konkrétně z továrny Wuxi Nooma Vehicle Co., tedy 
pochází kompletní základní šasi, tkvící v trubkovém rámu, 
který je mimochodem prakticky beze změn převzat z malé 
benzinové motorky, a vším okolo, co k němu patří. Čínské je 
tedy jednoduché odpružení, kola s brzdami (milým překvape-
ním jsou dva kotouče na předku), ale i kapotáž a pár dalších 
prvků. 

Nalijme si čistého vína – fakt, že je Alien vyroben v Číně, je na 
něm v některých ohledech dost vidět. Je to jednak ve zpraco-
vání a použitých komponentech, kdy je na některých dílech 
vidět, že se hodně šetřilo, ale i v designu. Nemůžu si pomoci, 

Konec Čezet v Čechách? 
 

Už v samotném úvodu jsem nastínil, že se Prase nachází na 
čemsi, co by šlo metaforicky nazvat „životní křižovatkou“. O 
kus dál jsem potom zmínil, že všechny ty hezké detaily a díly 
dělají Čezetu 506 drahou. Vývoj a kvalitní tuzemská výroba 
zkrátka něco stojí, a tak se stalo, že když bylo Prase v roce 
2018 uvedeno na trh, katalogová cena překročila úroveň 300 
tisíc korun. Ano, je to hrozně moc. Ale to už se tak stává u 
věcí, které vyrábíte lokálně a kvalitně. Koneckonců dost drahý 
je třeba i další český ambiciózní projekt ze stejného soudku –
 parádní Böhmerland. 
Když jsem přišel k Neilovi do garáže, aktivně se zabýval tím, 
jak výrobu svého čuníka zlevnit natolik, aby se dala cena stla-
čit níž, a Čezeta tak dávala větší finanční smysl. Jenže když 
do současné situace přišla ještě korona, která zastavila příva-
ly turistů lačnících po zapůjčení Čezety, finance se smrskly 
pod únosnou mez. Momentálně je vyrobeno 54 kusů z první 
šedesátikusové série a prodaná je jich naprostá většina. Výro-
ba zbylých šesti kusů je ovšem nejistá, byť objednávky by prý 
byly. 

2Zkráceně řečeno – Čezeta teď hledá investory a někoho, 
kdo by se chtěl podílet na české elektro-motocyklové budouc-

nosti. Produkt má parádní, krásný a lidem ohromně imponuje, 
celé to jen potřebuje vlít trochu finanční síly do žil. Takže kdy-
by se někomu chtělo zachránit perspektivní česká Prasata, 
teď je ta vhodná příležitost. Věřte mi, že kdybych momentálně 
neřešil úplně jiné věci, sám bych se na téhle záchraně rád 
podílel… 

https://www.garaz.cz/autor/dominik-valasek-9
https://www.garaz.cz/clanek/bohmerland-legenda-oziva-pod-ceskou-taktovkou-21003529
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ale vzezření Alienu mi trochu připomíná dobu zhruba 15 let 

zpátky, kdy jsem jako kluk zasněně koukal na tuningové pří-
slušenství na „streetfightery“. Vysněný přestavěný stroj pak 
vypadal nějak takhle. Vlastně se o něm dá prohlásit, že je 
retro… jen ne tím v současnosti oblíbeným způsobem. 

Na druhou stranu, jen o čínské výrobě to zdaleka není a 
Neil na motorkách v Praze odvádí i dost vlastní práce. Ač je 
motor ve středu zadního kola z Číny, tak baterie jsou vlastní 
výroby z nakoupených článků, stejně jako jejich elektronika, 
řídicí elektronika motorky, nabíjení a další komponenty. Vše je 
pak v motorce úhledně zabudováno pomocí dílů vytištěných 
na 3D tiskárně. Na „geekovskou“ strunu hraje i fakt, že umí 
motorka skrze bluetooth komunikovat s aplikací na chytrém 
telefonu, kde zobrazí mimo jiné napětí na jednotlivých člán-
cích baterie nebo i polohu motorky podle lokátoru. 

Svezení s prototypem 
Teď už ale alespoň krátce k tomu, jak Devs Alien jezdí. 

Krátce hlavně proto, že se jedná teprve o prototyp ve stádiu 
ladění. S Neilem jsme se shodli na tom, že je potřeba ještě 
vyladit odezvu na otočení plynem (nebo spíše akcelerátorem) 
a hlavně vyřešit jiný centrální tlumič zadního odpružení. Ten 
původní čínský vlastně moc netlumí, ale jenom pruží, což 
v kombinaci s vysokou neodpruženou hmotností zadního kola 
s elektromotorem znamená, že je zadek na nerovnostech 
poněkud „skotačivý“. 

Jinak ale motorka nejezdí špatně. Přísun síly elektromoto-
ru není nijak velký, ale je předvídatelný a lineární. Maximální 
výkon 8,5 kW (průběžný potom 5 kW) se sice nemůže rovnat 
se stopětadvacítkou skútrem a je nižší, než byl třeba 
u Čezety, ale přesto to do města docela dobře stačí. Na pade-
sát se Alien dostane celkem svižně a i se mnou na palubě (a 
to mám přes 100 kilo) se vydrápal na nějakých pětadevadesát 
v hodině. 

K těm sto-

něco kilům 
mám ale taky 
184 centimetrů 
a musím říct, 
že bych si mo-
torku klidně 
uměl předsta-
vit větší. Stav-
ba je poměrně 
drobná a úzká, 
ale zase se 

s ní při hmot-
n o s t i  c c a 

160 kilo cel-

kem dobře 
m a n i p u l u j e . 

Snad jen ten rejd řízení mohl být větší. Za jízdy mě nicméně 
překvapilo, jak hyperaktivně motorka působí a jak lehce by 
padala do zatáček – je to dáno hlavně nízko umístěnou bater-
kou, potažmo nízkým těžištěm. Brzdy jsou celkem účinné, ale 
chce to za ně víc vzít – přece jenom motor sám o sobě prak-
ticky nebrzdí, rekuperace tu není a ani se u ní neuvažuje – 

u malých městských elektrických motorek se totiž jeví jako 
celkem neefektivní a reálně přidá k dojezdu jen pár kilometrů. 

Právě dojezd vás přitom, předpokládám, zajímá asi nejvíc. 
Koneckonců právě akční rádius na plně nabitou baterii je 
ústředním bodem dohadování kolem elektromobility. Devs má 
v útrobách rámu akumulátor o kapacitě 7,2 kWh, který 
v reálném světě zvládne nějakých 120–130 kilometrů dojezdu, 
záleží pochopitelně na použití. Jeho nabíjení je zatím limitová-
no zabudovanou nabíječkou o výkonu 700 W, ale produkční 
kusy by měly být vybaveny dvojnásobně výkonnou, která ba-
terii dobije do plna za nějakých 5 hodin. Což jsou hodnoty, 
které pro městské ježdění celkem v pohodě dostačují. 

V tuhle chvíli je Devs Alien prototyp, který přirozeně má 
svoje mouchy, ale jako projekt působí celkem nadějně, zejmé-
na pak s přihlédnutím k cenovce. Na té každý podobný projekt 
koneckonců stojí a padá, takže se pro svůj nový projekt vydal 
Neil takovou cestou, při které byla cena pro koncového zákaz-
níka na prvním místě už od samého začátku. A ta cena by 

měla předběžně startovat na částce 125 000 Kč. Což je sice 
víc, než chce za svoje městské skútry Honda, ale prakticky 
stejně, jako za ně chce Vespa. Neil už nějaký zájem zazna-
menal, takže teď nezbývá než čekat, jak se celá „akce Devs“ 
vyvrbí. Držíme každopádně palce. 



61 

 

. . .NA  POSLEDNÍ  CHVÍLI  
Ještě těsně před vydáním Občasní-

ku jsem objevil nějaké drobnosti, o které 
bych vás čtenáře nerad připravil. 

Konec roku je také dobou vzpomíná-
ní na naše blízké, kteří už nejsou mezi 
námi. Neměli bychom na ně zapomínat. 

Adventní věnec od kolegy Leo Mu-
grauera z Německa. 

A zima v českých luzích a hájích... 

….a pak přijde Jéžíšek. Tady jeden 
nápad na zajímavý dárek ...CD-čko 

...anebo třeba náhradní karoserie 
Čezeta, stav předrenovační, kompletní, 
vyžaduje drobnou klempířskou opravu. 

Někoho ještě určitě potrápí problémy 
s cenami energií ….. :-( 

Někdo bude určitě stále řešit otázku 
očkovat či neočkovat??? 

Tak si ty vánoční svátky krásně užij-
te, hlavně ve zdraví, a taky vy, kteří stá-
le ještě svou prací budujete kapitalis-
mus, se nezapomeňte pořádně vyspat. 
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PF 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letí Ježíšek s nadílkou, 
vrtí při tom prdýlkou. 
Žízeň prý má jako trám, 
letí, letí přímo k vám. 
Pokud čekáš nadílku, 
nech za oknem lahvinku! 

                                Vse nejlepsi preje Leo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podobne vsetko dobre...hlavne to 
zdravie... praje Mato a Juro Ondrejka 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malý krůček do Nového roku 2022. 
                                      JUDr. Jan Tulis  
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Krásný nový rok 2022 Vám všem pře-
jí všichni Pavelci z Opavy.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo z Bavorska si to prý nemůže ne-
chat pro sebe :-):-):-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přání od kolegy Luboše Hada - zřej-
mě foceno někde na Šumavě!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...a přání od indické Jawy (i na před-
cházející straně). Nebo existuje ještě 
nějaká jiná Jawa??? Nevíte někdo? 
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K Vánocům patří tradiční české pohád-
ky, třeba jako „Byl jednou jeden král“. 

Jeden kolega si přivezl Jéžíška rovnou 
od renovátora. Myslím, že je to pěkný 
dárek a asi málokdo z nás dostal hod-
notnější. Ale pochopíte, že v tomto pří-
padě se detaily nesdělují :-) 

…A JEŠTĚ NĚJAKÉ DOZVUKY VÁNOC , S ILVESTRA A NOVÉHO ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… a ještě pár dobrých rad na závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nezapomeňte na povánoční slevy!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


