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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce popisuje nejdůležitější motocykly vyrobené na území Československa po druhé 

světové válce. Dále porovnává tyto modely mezi sebou i v celosvětovém měřítku. Jsou zde 

popsány významné vývojové kroky především značek Jawa a ČZ, které v té době byly 

v Československu na nejvyšší technické úrovni.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Jawa, ČZ, motocykl, pérák, ogar, kývačka, panelka 

ABSTRACT 

Thesis describes the most important motorcycles made in Czechoslovakia after the WW2. It 

compares these models among them as well as in the worldwide scale. The most important 

development steps are described, especially those of the brands Jawa and ČZ. That is because 

these brands were the most technically developed ones in Czechoslovakia at that time.  

KEYWORDS 

Jawa, ČZ, motorcycle, pérák, ogar, kývačka, panelka 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V poválečném Československu bylo vyvinuto na tak malou zemi poměrně velké množství 

motocyklů, které byly v celosvětovém měřítku velmi technologicky vyspělé. Vyznačovaly se 

především jednoduchým řešením konstrukčních prvků a kvalitou zpracování.  

Tyto motocykly byly tak kvalitní, že se jich spousta dochovala až dodnes a pořád jsou 

v provozuschopném stavu. Proto je práce zaměřena na tuto problematiku. Mou hlavní 

motivací bylo zjistit, v čem tkvěl úspěch tehdejších konstruktérů, a jaké byly podstatné 

vývojové změny. Přehled těchto konstrukčních prvků je velmi přínosný při renovaci 

historických motocyklů. Práce je zaměřena především na větší značky, které měly největší 

dopad na vývoj motocyklů v poválečné době.  

V práci jsou popsány důležité vývojové kroky u jednotlivých značek, ale také rozdíly mezi 

největšími výrobci motorek tehdejší doby. Práce je zaměřena na výhody a nevýhody 

jednotlivých řešení a je v ní porovnána technická úroveň těchto strojů v tehdejším 

celosvětovém měřítku.   
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1 JAWA (1945-1953) 
Značku Jawa založil Ing. František Janeček ještě dlouho před začátkem druhé světové války. 

První motocykly se zde začaly vyrábět podle licence společnosti Wanderer z Chemnitz už 

v roce 1929. V roce 1937 byl započat vývoj motocyklu kompletně vlastní konstrukce. Bylo 

vyrobeno přibližně 30 prototypů o objemu 100 až 350 cm3. Nakonec měl největší úspěch 

model o objemu 250 cm3, později známý jako „pérák“. Výroba byla v Jawě obnovena hned 

po skončení války. [1] 

1.1 JAWA 250 „PÉRÁK“ 

„Pérák“ byl vyvíjen už během druhé světové války. Důraz byl kladen především na cenu, 

ovladatelnost a spolehlivost. „Pérák“ se začal vyrábět brzy po skončení války. Tento model 

byl ve své době velmi revoluční a přinesl řadu inovací a novinek. Z tohohle hlediska byl 

„pérák“ jednou z nejdůležitějších poválečných motorek. [1] 

1.1.1 RÁM 

Jednou z novinek byla teleskopická vidlice s olejovými tlumiči, ke které patřil přední 

světlomet, do nějž byl zapuštěn tachometr. Rám byl svařenec ocelových trubek 

obdélníkového průřezu a stal se jakýmsi poznávacím znakem Jawy. Tím se odlišoval 

od značky ČZ, která dělala podobné motocykly, ale rám byl většinou tvořen svařovanými 

trubkami kruhového průřezu. [1, 4]  

Nádrž „péráka“ měla objem 13 l a její součástí byla spínací skříňka, která od roku 1947 

obsahovala i signalizaci zařazeného rychlostního stupně. Novou konstrukci mělo i sedlo, které 

Jawa 250 pérák Obrázek 1 Jawa 250 „pérák“ Zdroj: Vlastní foto 
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bylo uchyceno pouze v přední části na otočném čepu. K jízdním vlastnostem stroje a pohodlí 

jezdce výrazně přispívalo odpružení sedla zajišťované vinutou pružinou a třecím tlumičem 

s nastavitelnou tuhostí. [1] 

Jednou z nejvýznamnějších inovací bylo odpružení zadního kola, díky kterému získala 

dvěstěpadesátka svou přezdívku „pérák“. Toto odpružení zajišťovaly dva kluzné teleskopické 

tlumiče s vinutými péry. „Pérák“ byl první motorkou s odpruženým zadním kolem. Tím 

přispěl k vývoji motocyklů v celosvětovém měřítku. [1] 

1.1.2 POHONNÁ JEDNOTKA 

Motor byl dvoutaktní jednoválec. Z hlediska výroby a oprav byl poměrně jednoduchý 

v porovnání se čtyřtaktními motory nebo víceválcovými motory, což se projevilo jako 

nesporná výhoda. Motor měl objem válce 248,8 cm3 (rozměry válce: ⌀ 65x75 mm) a výkon 

6,6 kW (9 k)/4250 ot/min. [1, 4] 

Další novinkou bylo zakrytování karburátoru. To dotvářelo jednoduchý, účelný a kompaktní 

dojem motoru. Kryt karburátoru byl patentován. Spojka zde byla čtyřstupňová a bylo možné 

ji ovládat bez nutnosti použití spojky, a to díky vačce spojené s řadicí pákou. Ta tlačila 

na kladku páky, která potom vypnula spojku.  [1] 

1.1.3 DALŠÍ ZAJÍMAVÉ PRVKY 

Hlavní částí elektrické instalace bylo 6 V dynamo. Všechny elektrické vodiče byly umístěny 

v rámu, a to především z estetického hlediska. Za zmínku stojí i kola, která měla 

rozměry 3,00-19“, s jednostrannými bubnovými brzdami. Tato kola zajišťovala dobré jízdní 

vlastnosti stroje. U pozdějších modelů byla většinou použita kola o průměru 16“, která byla 

sice levnější, ale měla horší jízdní vlastnosti. [1] 

1.1.4 TYP 11 

V roce 1950 proběhla modernizace „péráka“ a nový model nesl označení typ 11. Snížil se 

počet a tloušťka žeber na válci, což přispělo k lepšímu chlazení. Menší změny se týkaly 

i pístu a bylo možné si pořídit také rozšířenou volitelnou výbavu. Typ 11 se vyráběl až 

do roku 1954. [1] 

1.2 JAWA – OGAR 350 

Jawa – Ogar 350 přišla do prodeje v roce 1948 a byla vyráběna v Praze-Strašnicích. Na nádrži 

bylo označení Ogar a tyto motocykly měly šedou barvu, jsou tedy lehce odlišitelné 

od ostatních modelů. [1] 

Motor byl velmi podobný dvěstěpadesátce, ale měl dva válce o celkovém objemu 

344 cm3 (⌀ 58x65). Při výkonu 8,8 kW (12 k) byla maximální rychlost 110 km/h. [1] Jiné 

zdroje uvádí výkon až 14 k. [1, 4] 

Bez větších změn se Ogar vyráběl až do roku 1950, kdy prodělal podobné změny jako 

„pérák“. Na nádrži už bylo standartní logo Jawy a šedou barvu vystřídala červená. Výroba 

byla ukončena v roce 1956. [1] 
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1.3 JAWA 500 OHC 

Jawa 500 OHC vstoupila na trh v roce 1952. Opět šlo o revoluční stroj především kvůli 

čtyřtaktnímu motoru o objemu téměř 0,5 l. Čtyřdobé motory v Jawě byly vyvíjeny také už 

během druhé světové války, ale pro poválečný trh byla daleko vhodnější jednoduchá 

dvěstěpadesátka. Proto šel „půllitr“ do výroby až o několik let později. [1] 

1.3.1 POHONNÁ JEDNOTKA 

Motor byl vzduchem chlazený čtyřdobý dvouválec o celkovém objemu 488 cm3 (⌀ 65x73,6). 

Maximální výkon byl 19,1 kW (26 k)/5500 ot/min. Převodovka byla čtyřstupňová. O mazání 

se staralo olejové čerpadlo, ke kterému patřila olejová nádržka o objemu 4,5 l. Díky většímu 

výkonu se zvětšila i maximální rychlost a to na 135 km/h. [1, 7] 

Velmi důležitý pro správnou funkčnost byl ventilový rozvod OHC a kolmý šnekový převod 

poháněný vačkovou hřídelí. Na každém válci byly dva ventily, jeden sací a jeden výfukový, 

které byly ovládané dvouramennými vahadly. [1] 

Nacházela se zde také suchá kliková skříň. Mazání probíhalo díky tlakové oběhové mazací 

soustavě. [1] 

1.3.2 RÁM 

Rám byl podobný rámu na dvěstěpadesátce, bylo ovšem nutné ho zesílit a blok motoru 

s převodovkou se stal součástí rámu. Přední vidlice už ale byla stejná jako na novém modelu 

nižší kubatury, později známém jako kývačka. Vidlice měla zdvih 130 mm a byla tvořena 

dvěma vinutými pružinami, které byly umístěny v nosných trubkách. Uvnitř potom byla 

olejová náplň.  [1, 3, 7]  

1.3.3 MODERNIZACE 

Mezi první změny se řadil ventilový rozvod se šroubovým ozubením. Ten se bohužel 

neosvědčil. [1] 

V roce 1953 došlo k menším změnám na motoru a bylo lépe nastaveno ovládaní ventilů, což 

vedlo ke zvýšení výkonu na 20,6 kW (28 k) a maximální rychlosti na 147 km/h. [1, 7] 
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 2 ČZ (1945-1953) 
V roce 1919 se architekt Karel Bubla rozhodl založit ve Strakonicích Jihočeskou zbrojovku. 

O deset let později se zde začala vyrábět jízdní kola a v roce 1930 byla zaregistrována 

ochranná známka ČZ. Spolu s koly se začaly vyrábět i článkové řetězy, které se zde vyrábí 

dodnes. [2] 

V roce 1932 se v nabídce ČZ objevilo první motokolo a od něj už nebylo daleko k výrobě 

motocyklů. Jako první se zde začala vyrábět už v roce 1934 stopětasedmdesátka. [2]  

Ve Strakonicích se vyvíjely motorky i během druhé světové války. Vývoj tady nebyl ani 

zdaleka tak tajný jako v Jawě a bylo vytvořeno několik prototypů různých objemových tříd. 

Díky těmto prototypům bylo možné brzy po válce obnovit výrobu a už v roce 1945 vstoupil 

na trh první poválečný model – ČZ 125 A. [2] 

2.1 ČZ 125 A 

Tato lehká stopětadvacítka byla velmi podobná motokolu ČZ 98. Rozdíly byly ve válci, který 

měl místo 98 cm3 hned 123 cm3, a ve velikosti kol, jež byla zmenšena z 23 palců na 19. 

Rozměry válce byly ⌀ 54x54 mm. Maximální výkon byl 2,2 kW a průměrná spotřeba se 

pohybovala kolem 2,5 l/100 km. [2] 

Rám byl svařenec z ocelových trubek kruhového průřezu a přední vidlice se skládala 

z plechového výlisku a vahadla. Motocykl vážil pouhých 65 kg. [2] 

Obrázek 2 Znak ČZ na nádrži Zdroj: Vlastní foto 
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Stroj nebyl velmi moderní a sloužil pouze jako dočasné řešení, než byla dokončena moderní 

stopětadvacítka. K tomu došlo v roce 1946 a na trh přišla nová ČZ 125 B inspirovaná 

motocykly značky DKW, která byla představena na Pražském vzorkovém veletrhu v roce 

1947. [2] 

2.2 ČZ 125 B 

Motorka vzniklá na základě prototypu Noris nabízela velké množství inovací. Mezi ně patřil 

dvoudobý jednoválec o objemu 125 cm3 a výkonu 3,1 kW. Motocykl byl schopen dosahovat 

rychlosti až 75 km/h a spotřeby 2,5 l na 100 km. [2] 

Novinkou byla setrvačníková zapalovací magnetka od firmy Bosch-ČZ. Startovací a řadicí 

páka byly na levé straně motoru a řetěz sekundárního převodu byl přemístěn na pravou stranu, 

kde byl uložen také mechanický ukazatel zařazeného rychlostního stupně. Motorka neměla 

skutečné odpružení zadního kola. To bylo nahrazeno pouze odpružením sedadla dvěma 

tlačnými pružinami. Tachometr byl situován na světlometu. [2] 

ČZ 125 B byla na trhu velmi úspěšná a prosadila se i v motosportu. V roce 1947 vyhrála 

Stříbrnou vázu ze Šestidenní motocyklové soutěže. V původním provedení se vyráběla 

do roku 1948, ale už na konci roku 1947 byla původní přední vahadlová vidlice nahrazena 

moderní teleskopickou vidlicí, což výrazně přispělo ke zlepšení jízdních vlastností. [2] 

2.3 ČZ 125 T 

ČZ 125 t byla modernizovaná verze ČZ 125 B. Změna byla, jak už bylo uvedeno výše, 

v přední teleskopické vidlici. Došlo ale také k podstatným změnám na pohonné jednotce. 

K lepšímu ovládání motocyklů přispělo nové ovládání spojky. Zkratový spínač byl nahrazen 

dekompresorem. Také byla vyměněna hlava válce, která měla nyní hustší žebrování. Svíčka 

byla uložena na pravé straně. Původní kožené sedlo nahradilo sedlo s pryžovým potahem. [2] 

Motorka se úspěšně prodávala i v zahraničí. Dokonce firma Indian začala tento model vyrábět 

pod licencí, a tak vznikl Indian-ČZ 125. Celkem byly realizovány čtyři série. Výroba 

ČZ 125 t byla ukončena v roce 1950, protože značka ČZ přišla s novým modelem ČZ 125 C. 

[2] 

2.4 ČZ 125 C 

Model C vycházel z předchozího modelu t. ČZ 125 C se začala prodávat už v roce 1949, 

naopak silnější ČZ 150 C si musela počkat až na začátek roku 1950.  [2] 

U této stopětadvacítky byla zajímavá především nová pohonná jednotka. Byl zde odlehčený 

klikový mechanismus, filtr sání s přívěrou pro studené starty a, stejně jako dříve, třístupňová 

převodovka. Akumulátor byl nově uložen v levé postranní schránce. Motor bylo možné 

zastavit sešlápnutím tlačítka na jeho pravé straně, čímž se zkratovala celá zapalovací 

soustava. [2] 

Nové bylo i sedlo odpružené jedinou centrální pružinou, kvůli kterému byl změněn i tvar 

palivové nádrže. Na zadním blatníku byl standardně umístěn nosič, který ovšem mohl být 

nahrazen sedadlem pro spolujezdce. Brzdy byly stále jednostranné bubnové. V roce 1950 byla 

instalována nová odpružená zadní vidlice po vzoru konkurenční Jawy 250. [2] 
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2.5 ČZ 150 C 

Stopadesátka se od stopětadvacítky lišila především pohonnou jednotkou, která měla objem 

válce 148 cm3 (⌀ 57x58 mm). Bylo zde magnetické setrvačníkové zapalování. Převodovka 

musela být také přizpůsobena většímu výkonu motoru. To vše vedlo ke zvýšení maximální 

rychlosti na 85 km/h. [2] 

Během výroby docházelo k podstatným změnám. Ze začátku bylo zadní kolo zcela 

neodpružené. To se ale velmi brzo změnilo a už na konci roku 1950 zde byly použity 

teleskopické tlumiče, stejně jako u stopětadvacítky. Kvůli tomu musel být změněn i tvar 

bočních schránek. [2] 

Postupně byla zjednodušena konstrukce předních tlumičů a zadní stupačky byly vyztuženy. 

ČZ 150 C měla velmi nízkou spotřebu 2,8 l na 100 km. Podvozek byl stejný jako 

na stopětadvacítce. [2] 

 

Obrázek 3 ČZ 150 C Zdroj: Vlastní foto 
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 3 NÁRODNÍ ŘADA MOTOCYKLŮ 
V roce 1954 byly podniky Jawa a ČZ spojeny do jednoho. Cílem bylo vyrábět motocykly 

národní řady s objemem 125 cm3, 175 cm3, 250 cm3 a 350 cm3, které měly vycházet 

především z osvědčené Jawy 250. Tyto motocykly si měly být v mnohém podobné, hlavně 

kvůli zlevnění výroby. Měly mít stejné zapalování, převodovku, samočinné vypínání spojky a 

v neposlední řadě podvozek. [3] 

V závodech původně patřících ČZ se vyráběly motorky s nižší kubaturou, stopětadvacítky a 

stopětasedmdesátky. V Jawě potom byly vyráběny dvěstěpadesátky a třistapadesátky. 

Podvozek byl také vyvíjen v Jawě. Všechny motorky potom dostaly červený lak. [3]  

Původní znak Jawy byl přepracován a místo nábojnice do něj byla zapracována písmena 

Č a Z, signalizující spojení s firmou ČZ. [3] 

 

Obrázek 4 Původní znak jawy s nábojnicí Zdroj: Vlastní foto 

Obrázek 5 Nový znak Jawa-ČZ Zdroj: Vlastní foto 
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3.1 JAWA-ČZ 250 A 350 CM3 „KÝVAČKA“ 

První modely od značky Jawa-ČZ byly 250 typ 353-01 a 350 typ 354-01. Motorky si byly 

v mnohém podobné, ale lišily se objemem a počtem válců. Dvěstěpadesátka měla válec pouze 

jeden, zatímco třistapadesátka dva. Každý motor měl své výhody i nevýhody. Dva válce sice 

poskytovaly vyšší výkon, ale výroba i potenciální opravy byly náročnější. [3] 

Místo dvou samostatných sedel bylo na motorku montováno samotné sedadlo pro jednoho až 

dva pasažéry. To bylo v porovnání s moderními sedadly zvláštně tvarované a při pohledu 

seshora připomínalo kytaru.  

Na bocích motocyklu byly pod sedadlem umístěny dvě schránky, z nichž jedna obsahovala 

akumulátor. Ukládala se do nich i souprava nářadí, náhradní svíčky a další užitečné věci.  

Dvěstěpadesátka měla maximální rychlost 100 km/h a třistapadesátka dosahovala rychlosti až 

115 km/h. V letech 1954 a 1955 bylo vyrobeno přibližně 3,5krát více dvěstěpadesátek než 

třistapadesátek. Z toho vyplývá, že jednodušší Jawa-ČZ 250 byla mnohem oblíbenější, 

zatímco Jawa-ČZ 350 byla spíše luxusnější variantou. [3] 

 

3.1.1 PODVOZEK 

Na podvozku se objevila řada novinek i když bylo patrné, že vycházel z „péráka“. Kola byla 

zmenšena na 16“. Jinak bylo řešeno i odpružení zadního kola. Celá zadní část byla upravena 

tak aby umožňovala montáž kyvné vidlice. Tlumení zajišťovaly dva hydraulické tlumiče 

Obrázek 6 Jawa-ČZ 250 Zdroj: Vlastní foto 
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jednoduché konstrukce tvořené ocelovou pružinou a samotným tlumičem. Šlo o revoluční 

řešení, se kterým přišla Jawa-ČZ jako první. Zdvih tlumičů byl 100 mm, což umožnilo použití 

měkčích pružin než u „péráka“. Právě díky jízdním vlastnostem získaným tímto 

mechanismem získala motorka přezdívku „kývačka“. Nový způsob odpružení zadního kola 

také výrazně prodloužil životnost sekundárního řetězu, který nyní mohl být napnutý přibližně 

stejnou silou ve všech provozních polohách zadního kola. [3] 

Také tlumiče předního kola byly vylepšeny, což přispívalo k pohodlí jezdce. Konstrukce 

předních tlumičů ale byla mnohem složitější než konstrukce tlumičů zadních. Zatímco opravu 

zadního tlumiče bylo možné provést bez větších obtíží, oprava předních tlumičů vyžadovala 

odborníka a sofistikované vybavení. Problém nastal také při poškrábání chromových částí a 

následně mohlo docházet k úniku oleje z předních tlumičů a tím ke snížení jejich účinnosti.  

Přední tlumič byl kapalinový, přičemž se jako pracovní kapalina používal olej. Každý tlumič 

obsahoval 100 cm3 oleje. [6]  

3.1.2 MOTOR 

Dvěstěpadesátka byla poháněna dvoudobým jednoválcem jednoduché konstrukce. Objem 

válce byl 248,5 cm3 při rozměrech ⌀ 65 x 75 mm. Kompresní poměr byl stanoven na 6,25:1 a 

výsledný výkon dosahoval hodnoty 6,6 kW (9k)/4250 ot/min.  [3, 4] 

Konstrukce motoru byla na velmi dobré úrovni. Při nadměrném opotřebení válce bylo možné 

nechat provést výbrus, čímž zvětšil průměr válce na výrobcem určenou hodnotu a kvalita 

povrchu byla přibližně stejná jako u nového výrobku. Potom stačilo dokoupit potřebné 

náhradní díly jako pístní kroužky, píst, či těsnění. Po následném smontování byl motor 

ve výrazně lepším stavu. Celou operaci bylo možné opakovat i vícekrát.  

Třistapadesátka měla motor se dvěma válci o objemu 344 cm3 s rozměry ⌀ 58 x 65 mm. 

Kompresní poměr byl 6,8:1 a výkon 10,3 kW (14 k)/4250 ot/min. [3, 4] 

Kvůli tomu, že měl motor dva válce, bylo jeho seřízení mnohem složitější a také náklady 

na výrobu byly větší než u dvěstěpadesátky. Stejně jako u „péráka“ byl k motoru připevněn 

kryt karburátoru.  

Do roku 1958 byla víka motoru povrchově upravována stříbřenkou. Takto upravené povrchy 

získaly časem odstín zelené barvy. Později se s lakováním vík přestalo, protože bylo zjištěno, 

že to není nutné. [3] 

3.1.3 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

Spojka, která byla pro obě kubatury téměř stejná, měla korkové obložení a byla pěti-lamelová. 

Mazání bylo zajištěno olejovou lázní. Převodovka měla čtyři rychlostní stupně. Převodové 

poměry se u jednotlivých modelů samozřejmě musely lišit. [3] 

Převratnou novinkou byl kryt sekundárního řetězu, který nyní zakrýval celý řetěz a tím 

zabraňoval tomu, aby se na něj dostávaly nečistoty z okolního prostředí. To přispívalo 

výraznou měrou k prodloužení životnosti řetězu. Tento kryt byl jednou z řady novinek, kterou 

motorky Jawa přinesly. Dnes je tento kryt velmi těžké koupit a při opravě veterána se jeho 

shánění snadno může stát jedním z největších problémů.  
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Kryt řetězu společně s krytem karburátoru dotvářely ucelený vzhled motocyklu, který také 

přispěl k jeho popularitě mezi zákazníky.  

3.1.4 TYP 353-02 A 354-02  

V roce 1954 byly stávající modely modernizovány pro účely vývozu do zahraničí. Úprava 

spočívala v jedné páce, která sloužila jak k řazení, tak i ke spouštění motoru. Bylo zde nové 

zapalování a také byla změněna spínací skříňka. [3] 

Světlomet byl mírně upraven. Změny se týkaly také blatníku, na němž byl zesílen okrajový 

lem a vzhledem k potřebám některých zahraničních trhů byl přední blatník někdy vybavován 

držákem na poznávací značku. [3] 

Dnes už moderní motorky držák na značku na předním blatníku většinou nemají. Je to 

z důvodu bezpečnosti. Při autonehodách totiž mohla značka na předním blatníku způsobit 

jezdci vážná poranění.  

3.1.5 TYP 353-03 A 354-03 

Během roku 1955 přišla na trh nová verze „kývačky“. Nejdůležitější změna se týkala řadicí 

páky, která nyní byla řešena stejně jako u modelů 353-02 a 354-02 a byla tedy zároveň 

používána ke startování motoru. [3] 

Další změnou bylo navýšení výkonu u dvěstěpadesátky na 8,8 kW (12 k)/4750 ot/min a 

u třistapadesátky na 11,8 kW (16 k)/4700 ot/min. Třistapadesátka také dostala nový 

karburátor a to Jikov 2924. [3, 4] 

Zadní tlumiče měly nyní možnost nastavení tuhosti podle počtu pasažérů. Také už nebylo 

nutné doplňovat olej do tlumičů, bylo ovšem doporučeno olej vyměnit po ujetí 10 000 až 

15 000 km. [3] 

Ke změně došlo i na stupačkách, které byly podle návodu k obsluze nastavitelné. Přibyla 

i možnost uzamknutí řídítek. „Kývačka“ dostala také nové dynamo o výkonu 45 W a napětí 

6 V. [3] 

V roce 1955 byly na „kývačky“ nově montovány široké lité náboje kol, které zajišťovaly lepší 

brzdný účinek a tím zvyšovaly bezpečnost jízdy. Předchozí verze měly tzv. „půlbubny“. 

Brzdové čelisti měly nyní šířku 35 mm a průměr 160 mm. [3] 

3.1.6 TYP 353-04 A 354-04 

Nový typ Jawa-ČZ byl představen v roce 1957 a přinášel opět další inovace. Na nádrži už 

nebyla skříňka s ampérmetrem, který dříve sloužil k indikaci závady na spínači či dynamu. [3] 

Opět byly modernizovány zadní tlumiče, které nyní měly druhou drážku na opěrný kroužek. 

To přinášelo další možnost nastavení. [3] 

Motor dostal nový karburátor, který byl lépe tepelně izolován od motoru, takže jeho funkce 

nebyla ovlivněna teplotou motoru. Mísicí komora byla nově spojena s komorou plovákovou, 

což zajišťovalo lepší funkci karburátoru. [3] 
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Největší změna se týkala tlumičů výfuku. Dřívější tlumiče tzv. „rybinového“ tvaru nahradily 

nové tlumiče, které svým tvarem připomínaly doutníky. Tyto nové tlumiče se používaly ještě 

mnoho let a byly např. i na pozdějším modelu tzv. „panelce“, která se začala vyrábět až 

v šedesátých letech. [3] 

3.2 JAWA-ČZ 125 A 150 CM3 

Motocykly Jawa-ČZ s menším objemem se vyráběly ve Strakonicích. Byly velmi podobné 

motorkám s větším objemem a staly se tedy levnější variantou s menším výkonem. 

Jawa-ČZ 125 typ 351 měla motor z ČZ 125 C s rozměry válce ⌀ 52x58 mm a výkonem 

3,7 kW (5 k)/4750 ot/min. Jawa-ČZ 150 typ 352 měla stejný motor jako ČZ 150 C s rozměry 

válce ⌀ 57x58 mm a výkonem 4,6 kW (6,2 k)/4750 ot/min. Oba tyto typy se začaly vyrábět 

v roce 1954 a k ukončení výroby původní verze došlo v roce 1956. [3, 6] 

Rám těchto motocyklů byl zmenšenou verzí rámu, který měla dvěstěpadesátka. 

Z konstrukčního hlediska byl tento rám stejný. [3] 

3.2.1 TYP 355 A 356 

Modernizované modely pod označením 355 a 356 se začaly prodávat v roce 1956. Změny 

byly velmi podobné jako u Jawa 250 typ 353-03. [3] 

Byl navýšen výkon, tím pádem byla zvýšena maximální rychlost motocyklů. Stopětadvacítka 

měla výkon 4,1 kW (5,6 k)/4750 ot/min a stopětasedmdesátka 5,9 kW (8 k)/4750 ot/min. 

Stopětadvacítka nyní dosahovala maximální rychlost 80 km/h, což bylo o 5 km/h více než 

předchozí model.  Stopětasedmdesátka se dostala až na hranici 90 km/h. [3] 

Obrázek 7 Motocykl s výfukem ve tvaru doutníku Zdroj: Vlastní foto 
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Směr otáčení klikové hřídele byl opačný oproti předchozím modelům. K této změně došlo 

kvůli nové koncepci převodovky. Ta měla řadicí páku, která sloužila zároveň i ke startování 

motoru, jak tomu bylo u modelů vyšší kubatury. [3] 

Novinkou byl také nalévací a kontrolní šroub na krytu motoru. Kontrolní šroub sloužil ke 

snadné kontrole hladiny oleje a nalévací k jeho případnému doplnění na požadovanou 

hodnotu stanovenou výrobcem. [3] 

Od roku 1958 měly modely 355 a 356 karburátory Jikov 2920. Tlumiče výfuku „rybinového“ 

tvaru byly nahrazeny, stejně jako tomu bylo u větších modelů, tlumiči ve tvaru doutníku. [3] 

K menší změně došlo i na podvozku. Zadní tlumiče nově poskytovaly možnost nastavení 

tuhosti podle hmotnosti pasažérů. [3] 

Modely 355 a 356 se přestaly vyrábět v roce 1959. Zároveň byla ukončena spolupráce značek 

Jawa a ČZ, které zase začaly existovat jako samostatné firmy a vývoj motocyklů probíhal 

odděleně. [3] 
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 4 JAWA V ŠEDESÁTÝCH LETECH 
Po ukončení společné výroby se značkou ČZ pokračovala Jawa v produkci motorek 

v objemových třídách 250 cm3 a více. I nadále se značce dařilo naplňovat očekávání 

zákazníků a motocykly Jawa byly i v této době oblíbeným a dostupným dopravním 

prostředkem.   

4.1 JAWA 250 TYP 559 

Nová dvěstěpadesátka byla prodávána už na začátku šedesátých let. Tento model Jawy byl 

na první pohled plný inovací. Tachometr měl jiný tvar a také horní kryt světla byl změněn tak, 

že částečně zakrýval i řídítka. Podle toho také získala motorka lidový název „panelka“.  

Kryt zadního světla byl z plastu a nová byla i spínací skříňka. Velké změny se týkaly 

i konstrukce motoru. Především měla „panelka“ jiný válec s kompresním poměrem 7,7:1. 

Žebrování na válci bylo s menšími mezerami mezi jednotlivými žebry než u předchozího 

modelu. Nově byl ve výbavě motocyklu i sytič. [1] 

Změny na pohonné jednotce vedly ke zvýšení výkonu na 10,3 kW (14 k)/5000 ot./min. 

„Panelky“ vyrobené do roku 1965 disponovaly pouze dvěma ložisky pro uložení klikového 

mechanismu. Bylo ale zjištěno, že toto řešení je méně výhodné než použití tří ložisek jako 

dříve. Proto se Jawa vrátila k původnímu uložení. [1, 4] 

4.2 JAWA 350 TYP 360 

Jawa 350/360 se od předchozí třistapadesátky lišila pouze krytem řídítek, stejným, jaký byl 

i na dvěstěpadesátce. K dalším změnám došlo až v roce 1964. Byl použit nový typ pístu a tím 

byl navýšen i výkon motocyklu na 13,2 kW (17,8 k)/5250 ot/min. [1, 4] 

4.3 JAWA 250 TYP 590 

Pro náročnější zákazníky připravila Jawa modifikovanou verzi, který je známá pod označením 

„sportka“. Bylo vyrobeno mnohem méně kusů s označením 590 a proto je dnes tato motorka 

poměrně vzácná.  

„Sportka“ se na první pohled lišila od standartní dvěstěpadesátky většími koly s průměrem 

19“ a řídítky s hrazdičkou. Horní kryt předního světlometu byl stejný jako u dřívějších 

modelů. Proto je při renovaci „sportky“ možné použít tento kryt z „kývačky“.  
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Většímu rozměru kol musely být uzpůsobeny i další části motocyklu. Přední vidlice byla delší 

a přední blatník měl jiný tvar. Také stojan musel být větší, stejně jako kryt řetězu.  

Motor zde byl stejný jako u standartní dvěstěpadesátky s objemem 249 cm3 (⌀ 65x75). 

Motorka měla čtyřstupňovou převodovku a karburátor Jikov 2926 SBD. To samé platí i pro 

kolena tlumiče výfuku. [1, 4] 

4.4 JAWA 250 TYP 590/04 

Pro účely vývozu do zámoří byl vyvinut model 590/04 nazývaný Californian. Další 

modifikací tohoto modelu potom byla záměna motoru za větší s objemem 350 cm3. [1] 

Tyto motocykly byly prodávány především ve Spojených státech amerických. Později se 

začaly vyvážet i do Austrálie. [1] 

Modely Californian se od základního modelu lišily především absencí oplechování rámu, 

tvarem nádrže a krytem předního světlometu, jenž nezakrýval řídítka. Tím pádem dostala 

motorka v té době moderní vzhled.  

Nádrž byla větší a po stranách měla pryžové nákolenice, které bránily poškození povrchové 

úpravy nádrže. [1] 

Vedle modelu s objemem 250 cm3 se vyvážel i model s objemem 350 cm3 pod označením 

Jawa 350 typ 361/05 Californian III. Motocykly si byly velmi podobné, ale lišily se 

Obrázek 8 Jawa 250 typ 590 Zdroj: Vlastní foto 
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především použitou pohonnou jednotkou, která měla zdvihový objem 344 cm3 (⌀ 58x65) a 

dodávala výkon 13,2 kW/4750 ot/min. [1, 4] 

4.5 JAWA 250 TYP 592 

Posledním modelem od Jawy, který měl pořád stejný rám jako první kývačky, čímž si 

zachoval typický vzhled těchto slavných motorek, byl typ 592. Na první pohled se motorka 

lišila od předchozího modelu 590 tvarem nádrže. Nádrž byla převzata z modelu Californian a 

měla objem 15,2 l umožňující větší dojezd motocyklu. [1] 

Typ 592 byl první motocykl od Jawy, který měl v některých případech i ukazatele směru. 

Můžeme tento model považovat za jakýsi mezistupeň mezi tzv. „kulatými“ Jawami a 

modernějšími modely, které bývají označovány jako „hranaté“.  

Kvůli snaze snížit hlučnost, došlo ke snížení výkonu motoru a maximální rychlost byla 

105 km/h. Motorka se vyráběla až do roku 1974. [1] 
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 5 ČZ NA POČÁTKU ŠEDESÁTÝCH LETECH 
I značka ČZ po rozdělení Jawa-ČZ pokračovala v produkci motocyklů. I nadále se zde 

věnovali především motocyklům s menším objemem motoru. Na modelech prodávaných 

v tomto období je patrný vliv Jawy z předchozích let, a proto se motocykly podobají těm 

vyrobeným v Jawě.  

5.1 ČZ 125 TYP 453 A ČZ 175 TYP 450 

První modely, který ČZ začala prodávat po ukončení spolupráce s Jawou se od modelů 

jednotné řady lišily jen velmi málo. Tyto motorky měly sice pouze jeden výfuk a rám svařený 

z trubek kruhového průřezu, jiné významné rozdíly zde ale nebyly.  

Na obrázku můžeme vidět jednu z motorek, která byla vyrobeny jako jedna z prvních z celé 

série, v původním stavu. Můžeme si všimnout, že na ní chybí některé prvky, které byly 

přidány až během výroby. Je zde například použito stejné zadní světlo, jako na modelech 

Národní řady, které bylo vyrobeno z plastu a později nahrazeno modernějším. 

Klíč přední brzdy je ještě na pravé straně. Posléze byl na straně levé. Chybí zde logo na krytu 

motoru a výlisek na nádrži. Také si můžeme všimnout, že plechy pod sedlem pozbývají 

žebrování.  

Postupně se tedy motorky ČZ začaly odlišovat od motocyklů vyrobených značkou Jawa. Šlo 

ale spíše o vizuální rozdíly. Funkční části ještě dlouho vycházely z motocyklů Národní řady.  

Obrázek 9 ČZ 175/450.01 majitel Pavel Mikel Zdroj: Vlastní foto 
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5.2 ČZ 125 TYP 473 A ČZ 175 TYP 470 

Během šedesátých let představila ČZ i sportovní varianty obou objemových tříd, které měly 

devatenácti-palcová kola. Kvůli většímu rozměru kol musely být modifikovány i další části 

motocyklů. Byly použity nové blatníky sportovního vzhledu a zadní vidlice musela být 

zvětšena. [2] 

Sportovní vzhled motocyklu dokreslovala i řídítka s hrazdičkou. Také kryt řetězu musel být 

upraven, aby odpovídal rozměrům rámu. [2] 
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 6 POROVNÁNÍ UVEDENÝCH MOTOCYKLŮ 
Jak už bylo řečeno v předchozích kapitolách, motocykly vyrobené v Československu po druhé 

světové válce přinesly řadu inovací a výrazně se zapsaly do celosvětového vývoje motocyklů 

v té době. Tyto motocykly byly veřejností velmi oblíbené především pro svou spolehlivost a 

přívětivou cenu.  

6.1 DŮLEŽITÉ VÝVOJOVÉ KROKY 

Značky vyrábějící motocykly na území Československa po druhé světové válce přišly 

s mnohými zajímavými konstrukčními řešeními. Některé z nich můžeme najít i na moderních 

strojích. Proto zde budou shrnuty ty nejdůležitější z nich, které ovlivnily vývoj motocyklů 

v celosvětovém měřítku.  

6.1.1 POVÁLEČNÁ LÉTA 

S prvními významnými inovacemi přišla po druhé světové válce značka Jawa. Bylo to 

zejména odpružení zadního kola motocyklu, přední teleskopická vidlice, konstrukce 

odpružení sedla, zakrytování karburátoru a řazení bez nutnosti použití spojky.  

Důležitá byla i snaha Jawy, aby motocykl působil kompaktně. Z tohoto důvodu byla kabeláž 

ukryta uvnitř rámu. Přibylo také plechové zakrytování a kryt karburátoru, díky čemuž 

motocykly působily velmi uceleně.   

Značka ČZ nepřinesla v poválečném období tolik inovací jako Jawa. Přesto stojí za zmínění 

např. mechanický ukazatel zařazeného rychlostního stupně, který byl pro jezdce vítanou 

pomůckou při jízdě. ČZ také začala používat na modelu ČZ 125 B teleskopickou vidlici, která 

přispěla ke zlepšení jízdních vlastností motocyklu.  

Novinkou byla i možnost zkratování zapalovací soustavy pomocí jediného tlačítka a tím 

zastavení motoru. Na modelu ČZ 125/150 C už bylo použito odpružení zadního kola stejně 

jako u konkurenční Jawy.  

6.1.2 SPOLEČNÁ VÝROBA V PADESÁTÝCH LETECH 

Po spojení značek došlo k zefektivnění vývoje a na nových modelech se objevila řada dalších 

důležitých vývojových kroků. Místo dvou sedel pro dva pasažéry bylo nově používáno jediné 

sedlo, na kterém mohl sedět jak jeden, tak i dva cestující. V této době byla tato sedla 

tvarována tak, že ještě částečně připomínala dvě sedla, tudíž dostala pojmenování „kytara“. 

Koncepce jednoho sedla pro dva cestující je na motocyklech různých značek používána 

dodnes.  

Během let byly postupně vyvíjeny i pohonné jednotky. K zásadním změnám ale příliš 

nedocházelo, protože původní koncepce použitá už na pérákovi byla velmi spolehlivá. 

Nejdůležitější novinkou bylo využití řadicí páky ke startování motoru. Dnes už jsou 

na motocyklech elektrické startéry, proto se na nich toto zajímavé řešení nevyskytuje.  

Pozornost přitahuje i mazání sekundárního řetězu pomocí kolínka vyvedeného ze skříně 

převodovky. Podle zkušeností majitelů motorek s tímto způsobem mazání bohužel toto řešení 

není spolehlivé a mazání řetězu je nedokonalé.  
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Důležitou inovací byl i kryt sekundárního řetězu. Sloužil k ochraně řetězu před znečištěním a 

tím výrazně prodlužoval jeho životnost.  

V tomto období se začala používat menší kola o průměru 16“. Byla sice levnější, ale 

zhoršovala jízdní vlastnosti stroje. Motorka byla jednodušší na ovládání, ale přejíždění 

nerovností bylo náročnější.  

6.1.3 ŠEDESÁTÁ LÉTA 

Po rozdělení značek obě firmy čerpaly z předcházející spolupráce. Motocykly značek Jawa a 

ČZ z tohoto období si jsou velmi podobné. Motorky ČZ byly menší a měly pouze jeden 

výfuk. Při opravách těchto motocyklů je ale třeba dávat pozor na použití náhradních dílu, 

protože jsou často velmi podobné.  

Postupem času se tvar sedla zjednodušil a připomínal „lavici“. Nebylo zde už patrné zvlnění 

připomínající tvar „kytary“, jako tomu bylo dříve. Na kryty zadních světel se začal používat 

nový plastový materiál.  

Postupně byly vylepšovány i pohonné jednotky, ale k významným změnám nedocházelo. 

U modelu Jawa 250 typ 592 byla snaha o snížení hlučnosti motoru. Tím ale došlo 

k výraznému snížení výkonu, což bylo nežádoucí.  

V této době se Jawa snažila mohutně rozšířit vývoz motocyklů do zámoří. Byly dokonce 

vyvinuty motocykly pro potřeby jiných trhů. Ty byly uzpůsobeny místním podmínkám a 

požadavkům zákazníků. Model Californian např. neměl většinu plechového zakrytování a 

modely vyvážené do Švédska byly zase dodávané s lyžemi pro pohyb v místním terénu. [1] 

6.2 KONSTRUKČNÍ ROZDÍLY MOTOCYKLŮ JEDNOTLIVÝCH ZNAČEK 

Jawa i ČZ používaly především spolehlivé dvoutaktní motory. ČZ vyráběla menší motocykly 

s menším objemem motoru, a tudíž i menším výkonem.  

Obě značky samozřejmě zařazovaly do konstrukce nových modelů inovace, se kterými přišla 

u předchozího modelu konkurence. Proto se z konstrukčního hlediska tyto motorky příliš 

neliší. Pokud se podíváme na fotografie Jawa 250 „pérák“ a ČZ 150 C, můžeme vidět, že jsou 

si oba stroje velmi podobné a laik by mezi nimi asi jen těžko hledal rozdíly kromě barvy, 

která byla pro danou značku typická.  

Některé odlišnosti mezi stroji samozřejmě jsou. ČZ 150 C měla klakson umístěný pod sedlem 

a přední světlo bylo samostatné, připevněné na šroubech, zatímco u „péráka“ bylo světlo 

zabudované v přední vidlici.  

Šlo tedy o velmi malé rozdíly v konstrukcích těchto motocyklů. Obě značky produkovaly 

v době bezprostředně po druhé světové válce podobné velmi kvalitní stroje, které svou 

jednoduchostí a účelností udivují i dnes.  

V padesátých letech nemůžeme porovnávat výrobu jednotlivých značek, protože byly 

sjednoceny pod jedinou značku Jawa-ČZ.  

V šedesátých letech opět produkovaly značky Jawa a ČZ velmi podobné stroje, protože 

předchozí modely vyvíjely společně. Jawa se i nadále zaměřovala na motocykly s objemem 

250 cm3 a více, zatímco ČZ stavěla menší motorky s menším objemem.  
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6.3 VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH ŘEŠENÍ 

Každá inovace s sebou přinášela jak pozitivní, tak i negativní důsledky. U některých novinek 

dokonce vzniklo více problémů, než kolik se vyřešilo. Proto se některá řešení používají 

dodnes, zatímco od jiných se upustilo velmi brzy.  

6.3.1 ODPRUŽENÍ ZADNÍHO KOLA 

S odpružením zadního kola přišla Jawa a ukázalo se to jako velmi prospěšná změna. 

Přispívalo k pohodlí jezdce a zlepšení jízdních vlastností. Mezi nevýhody patřila složitější 

konstrukce rámu a nutnost použití tlumičů, což zvýšilo náklady na výrobu.  

6.3.2 ŘAZENÍ BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ SPOJKY 

Další změna, která ulehčila jezdci ovládání stroje bylo samočinné vypínání spojky. Tato 

inovace s sebou nesla především výhody. Mezi nevýhodami mohla být snad jen náročnější 

výroba převodovky.  

6.3.3 SPOLEČNÉ SEDLO 

Mezi důležité inovace, které ovlivnily i moderní motocykly, patří spojení sedel řidiče a 

spolujezdce, které zavedla Jawa-ČZ. Toto řešení sebou neneslo žádná zjevná negativa a 

způsobilo zjednodušení výroby.  

6.3.4 KRYT ŘETĚZU 

Kryt řetězu společně s mazáním zajištěným kolínkem vyvedeným ze skříně převodovky byl 

motocyklům také prospěšný. Problémem byla občasná špatná spolehlivost mazání. Kryt 

řetězu se ale osvědčil. Jeho nevýhodami bylo menší zvýšení hmotnosti motocyklu a těžší 

manipulace s řetězem, při případných opravách. Kontrolu řetězu ale bylo možné provést 

pomocí malého kontrolního okénka na krytu.  

6.3.5 ZMENŠENÍ ROZMĚRU KOL 

Změna rozměrů kol z 19“ běžně používaných v padesátých letech na 16“ přinesla zlevnění 

výroby a snížení hmotnosti motocyklu. Utrpěly tím ale jízdní vlastnosti i celkový vzhled 

motocyklů.  

6.3.6 UPUŠTĚNÍ OD POUŽITÍ PLECHOVÝCH KRYTŮ 

V sedmdesátých letech se začaly vyrábět i motocykly bez plechového zakrytování, jaké se 

používalo v šedesátých letech. Došlo ke snížení hmotnosti, ale funkční části motocyklu byly 

méně chráněné před poškozením. Tyto motocykly byly ovšem určeny především pro vývoz 

do zahraničí.  

6.3.7 SNÍŽENÍ HLUČNOSTI  

U modelu Jawa 250 typ 592 se konstruktéři snažili o snížení hlučnosti motocyklu. V důsledku 

tohoto řešení ale došlo k nežádoucímu snížení výkonu. Tím klesla i maximální rychlost 

motorky.  
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6.4 TECHNICKÁ ÚROVEŇ TĚCHTO MOTOCYKLŮ V TEHDEJŠÍM CELOSVĚTOVÉM 

MĚŘÍTKU 

Motorky vyráběné na území Československa po skončení druhé světové války byly velmi 

technicky vyspělé. Jak už bylo dříve popsáno přinesly tyto modely velké množství inovací. 

Pokud porovnáme asi technologicky nejpokrokovější motorku své doby Jawa 250 „pérák“ 

s motocyklem vyráběným ve stejné době na území USA Harley-Davidson Panhead, zjistíme, 

že Panhead postrádal revoluční technická řešení, kterými se pyšnil „pérák“.  

Tab. 1 Vlastnosti Jawa 250 „pérák“ a Harley-Davidson Panhead [1, 4, 5, 9] 

Jawa 250 "pérák"
Harley-Davidson 

Panhead

počet válců 1 2

objem [cm^3] 248,8 1207

vrtání x zdvih [mm] ⌀65x75 ⌀87x100

výkon [k/ot./min] 9/4250/1 50/4800/1

maximální rychlost 

[km/h]
100 153

převodovka čtyřstupňová čtyřstupňová

chlazení vzduchem vzduchem

hmotnost [kg] 115 255

odpružení zadního kola kluzáky -

odpružení předního 

kola

teleskopická 

vidlice s 

olejovými tlumiči

odpružená vidlice

 
 

Z tabulky můžeme vidět, že motocykly vyráběné na území USA se svou koncepcí výrazně 

lišily od těch vyráběných na území tehdejšího Československa. Panhead měl sice mnohem 

vyšší výkon než „pérák“, ale jeho hmotnost byla více než dvojnásobná. Panhead také 

pozbýval odpružení zadního kola.  

Panhead sice dosahoval vyšší maximální rychlosti, tu ale v tehdejších podmínkách běžný řidič 

pravděpodobně příliš neocenil. I když měl Panhead mnohem vyšší výkon i maximální 

rychlost, disponoval pouze čtyřstupňovou převodovkou.  
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ZÁVĚR 
V poválečném Československu se vyráběly technicky velmi zajímavé motocykly. Práce je 

zaměřena především na značky Jawa a ČZ. Menší značky jako Ogar nebo Manet nejsou 

řešeny z důvodu rozsahu práce, a protože nebyly z hlediska vývoje tak významné.  

Mnohé inovace, které se na nich objevily, můžeme vidět použity i na moderních strojích 

různých značek. Odpružení zadního kola je dnes samozřejmostí u většiny výrobců motocyklů, 

a přitom jako první s ním přišla značka Jawa. Také společné sedlo pro řidiče a spolujezdce je 

už dnes předpokládaná součást běžného motocyklu. Jawa-ČZ uvedla na trh mimo jiné 

i motocykl s možností řazení bez nutnosti použití spojky, jehož obdobu dnes můžeme vidět 

u moderních strojů.  

Na modelech vyrobených v tomto období ale najdeme samozřejmě i zajímavá řešení, která se 

dnes už nepoužívají. Mezi ně patří například kryt sekundárního řetězu nebo startování pomocí 

řadicí páky.  

Motocykly byly na svou dobu velmi technicky vyspělé i v celosvětovém měřítku. 

V porovnání s modelem Harley-Davidson obstál model Jawa vyráběný ve stejné době velmi 

dobře. Harley-Davidson Panhead postrádal oproti Jawě 250 „pérák“ odpružení zadního kola. 

Pohonná jednotka motorky Panhead nebyla tak dobře optimalizovaná jako ta, kterou 

disponoval „pérák“. Dle mého názoru byl „pérák“ vyroben přesně podle potřeb tehdejšího 

zákazníka, zatímco Panhead byl značně předimenzován.  

Vědomosti obsažené v této práci mohou výraznou měrou pomoci při renovaci motocyklů 

z poválečného Československa. Je zde podrobný výčet nejdůležitějších modelů největších 

výrobců motorek v této době.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

⌀ [mm] Průměr 

ot [min-1] Otáčky 

   

   

   

    


