
Vzali jsme tři stroje, které 
v dnešní době asi nejlépe 
odpovídají našim poža-
davkům. Tři zástupce ne-

jen jiných objemových, ale i ce-
nových kategorií. Jsou to skutečné 
„adventůry“, nebo se i tady pod 
maskou drsňáků skrývají motor-
ky, která dojedou do Řevnic po 
asfaltce, ale nikoli už do Mongol-
ska po šotolině? Pokusíme se vám 
přiblížit a charakterizovat každou 
z nich.

Rozvážná Paní Čvachtová
Yamaha XT660Z Ténéré je expe-
diční, ale nesportovní motorka. Je 
docela hbitá, má perfektně velký 
rejd a hodně roztahanou převo-
dovku, která na pomalou jedničku 
pokryje kuckání v zácpě nebo ně-
kde v lese, na pětku zase obstojně 
pluje dálnicí. Tedy nesmíte spěchat 
nad limit, zákonných 130 km/h 
sviští už při 5000 otáčkách.

V těžším terénu si Ténérka moc 
nelebedí. Tváří se, jako že jí hlí-
na nevadí, ale vyhovují jí spíše 
pomalejší přejezdy více kochací-
ho typu – čili expediční přejezdy 
nepoznanou krajinou, kdy se jede 
svižně, nikoli závodně. Tomu od-
povídá i velmi komfortní nasta-
vení podvozku. Pérování je sice 
citelně neprogresivní, takže na 
velké skoky ji netahejte, ale zato 
jí je nejlíp na šotolinových rela-
tivně pomalejších cestičkách. Na 
nich vynikne její mrštnost a až 
intuitivní ovladatelnost. A poho-
dlný podvozek vám dovolí se re-
kreovat.

Motor není proti svým kole-
gům BMW a KTM nastaven na 
sport vůbec. Ne, že by to u jedno-

válce nešlo, ale Yamaha zde volila 
životnost a úspornost motoru na 
úkor výkonu. Stroj tedy nevyža-
duje tak bedlivé servisování jako 
třeba velké a nadupané KTM. 
Kvalty dále od sebe nedovolu-
jí jezdit nějaké šotolinové dri� y, 
v kombinaci s malým výkonem 
motoru s každým zařazením ak-
celerační dri�  končí. Dole neje-
de 660 skoro vůbec a nahoře mo-
toru rychle utne chuť omezovač, 
ale to je již dobře známé chování 
z XT660R/X, které má identický 
motor. Po plynu jde trochu divně 
se zpožděním. Stříkačka musí být 
obezřetnější v dávkování paliva, 
aby motor neplival palčivé chrch-
le a neporušil tak emisní normy, 
ale díky tomu je zase jednoválec 
příjemně měkký v reakci zavře-
no/otevřeno.

Levné a líbivé
Stroj má sice několik vtipných 
vychytávek, jako tažné (nebo sla-
ňovací?) oko vpředu na brejlích, 
nicméně důležitější součástky, 
jako třeba řádně nastavitelné páč-
ky, neobsahuje. Je to ale logické, 
podívejte se na cenovku. Pocho-
pitelně, Ténéré je pěkná a fungu-
jící motorka, ale pořád je to tak 
trochu imidžovka, která dobře 
vypadá, ale na terén si spíš hra-
je. Inu, aby mohla vozit svižně po 
lese, musela by mít bytelné péro-
vání motokrosového typu. Ale to 
by se její účel vytratil. Ténéré má 
být levné, líbivé a nenáročné ces-
tovní endurko, které umí od vše-
ho trochu.

A tak je to motorka příjem-
ná, v jejímž sedle vás nic nenutí 
spěchat. Sedíte pohodlně v ďolí-
ku, řídítka máte vysoko, občas si 
vstanete do stupaček protáhnout 
šlachy a samozřejmě jedete cel-
kem levně, protože oproti větši-
ně velkých dvouválů stříkačkový 
jednoválec vůbec nic nebaští. Na 
silnici oproti KTM působí troš-

ku jako neplnohodnotná hrač-
ka, ovšem zpracování je na velmi 
dobré úrovni.

Čiperný sportovec Rychlonožka 
BMW F 800 GS je střední váha, 
ani lehký jednoválec, ani těž-
ký V-twin KTM či bratrský bo-
xer BMW. Jednoduchý kompro-
mis. Zpracování BMW je dobré, 
ale vzhledově se mně osobně mo-
torka nelíbí. Nejde o design jako 
celek, nýbrž o zpracování dílčích 
částí. BMW se snaží vše jakoby 
ukrýt, co je kovové, maskuje ko-
maxit nebo plast v divném odstí-
nu. Díly vypadají po chvíli použí-
vání matně, omšele, zalitě tlustou 
vrstvou barvy a vedle do detailů 
hezké Yamahy nebo precizně na-
strojeného KTM vypadá BMW 
chudě a obyčejně. Jako motorka 
bez image – to je ale moje oko, ji-
ným se to třeba naopak líbí.

Na BMW se sedí podobně jako 
na funbiku. Námi testované sní-
žené sedlo, které u BMW můžete 
mít bez příplatku, je hodně pro-
dlábnuté, takže zadek padne hlu-
boko a do ďolíku. Řídítka jsou až 
čoprovsky vysoko, takže při dri-
� u nebo štěrkovce sedíte jako za 
vesly rybářské loďky. Podvozek 

plus mínus na úrovni Ténéré, ale 
u BMW předek není moc citlivý 
na jemné nerovnosti, takže hod-
ně přenáší do řídítek, na větších 
dírách rychle přijde k dorazu.

Zadek bez pákoví podle mého 
názoru nefunguje v terénu sko-
ro vůbec. Na nerovnosti, kterou 
Yamaha (díky nízké váze a páko-

ví na centrální jednotce) přestála 
v pohodě, stejně tak KTM (100% 
kvalitní podvozek), BMW bu-
šilo do dorazů. Celkově na sviž-
nější rajtování v pískovně či štěr-
kovně motorka má, ale muselo by 
se investovat do pérování, předek 
upravit a zadek vyměnit za kvalit-
ní (Öhlins?).

Pokud vynechám slabost zad-
ní centrální jednotky, chová se 
motorka velmi dobře. Je stabilní, 
dlouhá a krásně se vodí, i když 
přední kolo vyžaduje v terénu 
k ovládání větší sílu než Yamaha 
a KTM.

Motor kraluje
Brzdy BMW nechápu – v terénu 
jsou nepoužitelné, páčky se mač-
kají s divným zpožděním, jako 
byste místo kapaliny v brzdové 
hydraulice honili ztuhlou vaze-
línu. Předek se na šotolině špat-
ně dávkuje, kouše a chce hod-
ně zvyku. Na silnici to už takový 
problém není, ale zvyk rozhodně 
páčky chtějí. Tady se ABS vyplatí.

Motor je absolutně nekom-
promisně nejlepší stránkou to-
hoto stroje. Je to neskutečný dob-
rák, který umí jet za 3,5 litru na 
100 km. Do toho zvládá bez je-
diného škubnutí nebo kýchnu-
tí posouvat motorku třeba jen 
na 1200 otáček doslova krokem 
a pak se beze chvění a bez kopá-
ní do řetězu sebrat. Ve středním 
pásmu se mu žije volně a má chuť 
zrychlovat, stříkačka má z troji-
ce naprosto nejlepší reakci a jem-
nost. Poslední 3000 otáčkového 
spektra jsou velmi živé, motor 
se celkově chová jako guma, od 
volnoběhu do omezovače lítá 
a padá hrozně rychle, a přesto 
je cítit jeho bezškubací kultura 
projevu. A generuje neskutečně 
krásný zvuk.

Na silnici je lineární průběh 
fajn, v terénu se ale nesmíte spo-
léhat na krouťák v nižších střed-
ních – do dri� u na těžší kvalt je 
potřeba kolikrát spojčit, ale jak 
ručička překročí polovinu otáč-
koměru, agregát štěká a snad 
vám zadní kolo usekne víc, než 
jste chtěli. Na učení se dri� ů není 
charakter řadového motoru zce-
la ideální, ale to motorce na zá-
bavnosti neubírá. Převodovka je 
odstupňovaná výtečně.

Yamaha vs. BMW vs. KTM 
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TEST Tři stroje a tři  
pohledy na věc

Rychle s požitkem nebo
pomalu, ale levně

 Společné t éma: 
cestování terénem

KTM je horkokrevný závoďák, 
BMW čiperný cesťák. Yamaha 
ráda město a krajinu ve výletním 
tempu

Dnes pojem cestovní enduro charakterizuje motorku, která má lité ráfky, 
vpředu 19“ kola, vzadu gumu jak ze supersportu a z endura leda vyšší zdvihy 
a vzpřímené sezení. Ale co když opravdu chcete cestovní enduro, které umí 
obojí, tedy cestování i terén? Musí mít dráťáky, vepředu jednadvacítku, což 
vidíte už na obrázku, a hlavně zvládat jízdu v terénu, a od toho jsme tady my.

České Motocyklové Noviny uvádějí:

Chtěl enduro, nevěděl jaké
scénář a režie: Jakub Nič  kamera: David M. Bodlák  střih: Tomáš Fryš vedoucí výroby: Honzis Rameš

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Yamaha XT660Z Ténéré 
jako Paní Čvachtová

BMW F 800 GS  
jako Rychlonožka

KTM 990 Adventure R 
jako Herkules

BMW je nízké a dlouhé, do těžšího terénu moc není. Je 
lehké a hbité, nejbáječnější je jeho „elektrický“ motor

ráda město a krajinu ve výletním 
tempu



hrabe. Naložíte na dvojku plnej 
plyn? Jedete 30? OK, omezovač 
do dvou vteřin. Jestli si přeříz-
nete gumu o kámen, vaše blbost. 
Motor se neptá, prostě funguje, 
bez kompromisů.

Podvozek nemá srovnání, 
při běžném silničním použití 
necítíte de facto žádné nerov-
nosti. Nadneseně bych řekl, že 
překážky vás zajímají od obrub-
níků výš. V terénu si dá říct i na 
lehčí motokrosové trati, ale do-
ménou tohoto stroje jsou štěr-
kovny a pískovny. Jako jediný 
z trojice zvládne skákat, jakmi-
le najdete podlouhlou, ne moc 
nakopávací lavici, je pozornost 
vaše. Sám jsem nevěřil, jaké 
lety KTM zvládne levou zad-
ní. Jako na jediném z testované 
trojice jsem měl pocit, že stroj 
umí o hodně víc, než umím já. 
Po sportovní stránce dostanete 
Yamahu snadno na limit, BMW 
je sportovnější, ale také, přede-
vším díky zadnímu péru, brzo 
sáhne na dno svých možností. 
Z KTM máte respekt stále. Umí 

všechno tak krásně samozřej-
mě, že se musíte hlídat, abyste 
to nepřepískli.

Na asfaltkách druhé třídy ne-
najde Adventure R přemožite-
le, jakmile jedete pilu, motor-
ka funguje precizně. Čitelná, 
extrémně rychlá, dobře zatáčí, 
precizně brzdí, umí dri� ovat 
a je perfektně vyvážená. Ale ze 
všech strojů nejvíce žere, o ba-
voráčí spotřebě 3,5 litru se může 
KTM opravdu jenom zdát. 

Příslušenství je i u KTM ohro-
mný katalog, od zlepšujících dílů 
na motorku přes kolekci obleče-
ní až ke všemu možnému. Mně 
se „závodní“ image KTM líbí, 
jiné irituje.

Tak co, terén nebo asfalt?
A máme tady shrnutí. Řekli 
jsme si, jak se všechny tři stroje 
chovají na silnici a hlavně v te-
rénu, což byl hlavní úkol. Tak co, 
dá se těmto strojům říkat endu-
ro?

Kdo KTM 
umí a chce vy-

užít, tomu dá motorka hrozně moc. 
Pro cestovatele, kteří chtějí plynu-
lost a neagresivní přístup, bude ale 
její přímočarost spíš na obtíž. Tohle 
je záležitost na adrenalinové výlety 
do Maroka nebo Finska.

BMW je nejpříjemnější na 
silnici, v zatáčkách a na silni-
cích s nekvalitním povrchem. 
Superjemný motor je nesmírně 
úsporný a hodí se na každoden-
ní i větší túry. Mongolsko s ním 
odjedete v pohodě, ale Kamčat-
ku bych už nezkoušel.

Yamaha zastupuje úsporný 
stroj ideální na kratší expedice, 
třeba na ryby ve výletním tem-
pu. Nejklidnější z trojice, nenu-
tí spěchat, jízda je opravdu rela-
xační. Na cesty po české vlasti 
ideální stroj. 

Motocykly do testu zapůjči-
ly  � rmy  MARI MOTO, BMW 
Group ČR a KTM CEE.

A co vy, kterou byste si vybrali?
Vaše názory nás zajímají. Pište 
na e-mail: redakce@cmn.cz.

U BMW je samo-
zřejmostí ohromná paleta tunin-
gu, od vyhřívaných rukojetí přes 
různá blikátka, svítítka a hliníko-
vá dodělátka...

Neporazitelný Herkules
KTM 990 Adventure je feno-
mén. Není jiného stroje, kte-
rý by tak všestranně zaplavo-
val pozitivními emocemi. A je 
zcela jedno, zda se s ním vy-
dáváte na silnici, dlouhé výle-
ty ve dvou, nebo prostě zamí-
říte do opuštěného lomu, kde 
si věci vyříkáte pěkně na rovi-
nu. Námi testovaná verze R se 
na tyto hrátky hodí nejvíce, má 
o pět a půl cenťáku delší pru-

žicí dráhy, tvrdší a plošší sedlo 
a poladěnější motor.

Zatímco Ténéré a F 800 GS 
jsou stroje spíš expediční, 990 
Adventure R je zástupcem, řekl 
bych, závodního speciálu, kte-
rému je umožněno jezdit legál-
ně po silnici a dělat tak radost 
nespočtu enduristů po celém 
světě. Základ motorky je to-
tiž z nejlepších komponentů, 
podvozek je nastavitelný WP, 
přední vidlice jsou zkrácené 
motokrosové, zadní centrála 
sice nemá pákoví (WP PDS), 
ale je velice dobře progresivní. 
Motorka je z trojice absolutně 
nejvyšší a největší, ale i když 
se v KTM snažili o štíhlost, je 

v oblasti kolenou výrazně nej-
širší. Yamaha i BMW jsou nao-
pak velmi štíhlé.

KTM je opravdu vysoké a do 
určité míry tato vlastnost zmen-
ší potenciální skupinu kupců 
– někdo na něj prostě nebude 
mít fyzicky. Každé nasednutí, 
manipulace i prosté zastavení 
vás oproti konkurentům větši-
nou stojí mnohem víc energie. 
Stroj je vyloženě postaven s er-
gonomií krosky, v civilním ob-
lečení se na něm sedí normál-
ně, ale teprve v MX kompletu se 
na něm budete cítit dobře. Celá 
ergonomie je tvrdým neoheb-
ným botám uzpůsobena, napro-
ti tomu třeba BMW svou pozicí 
v MX botách není tak pohodlné 
– nohy by to chtělo napnutější, 
povolenější – čili zadek výš.

Jako na krosce
KTM je překvapivě bravurně sta-
bilní, těžiště je jakoby pod mo-
torkou, díky tomu je manévro-
vání v terénu docela jednoduché. 
Sedlo KTM vám dovoluje pohyb, 
přesouváte se dopředu a dozadu 
jako na krosce. Se strojem tak 
máte možnost perfektně praco-
vat, přenášet těžiště a on to má 
rád a chce si také hrát.

Dvouválec nemá pod 3500 
vůbec nárok na plyn, to se šku-
be a zmítá a řetěz dělá zvuky 
jako komisař Rex, když vyleze 
z rybníka a třepe ze sebe vodu. 
Ve městě je motor KTM docela 
otravný, udržet 30 km/h je sci� , 
50 jakž takž, ale fungovat mo-
torka začíná, až když je v zátěži 
aspoň trochu pod plynem, tak 
3500 až 4500, kde dvouvál už 
nekope, ale ještě neřve a nežere. 
Přesně na 4000 otáčkách totiž za-
číná úžasně chroptět sání a stroj 
chytá neuvěřitelnou agresi, která 
nutí točit a jet... Jízda po městě je 
neustálé řazení a spojčení a sou-
středění se na plyn, jinak mo-
torka poškubává a vydává zvuky 
jako rozbitá.

Kolik plynu, tolik driftu
Jakmile ale dáte „kotel“, začnou 
se dít neuvěřitelné věci. Motor 
od zmíněných 4000 do omezo-
vače dává takové „volty“, že nic 
ostřejšího si už asi v terénu přát 
nejde. Je to opravdu žihadlo 
a hrabe kdykoliv a kdekoliv. Na 
asfaltu není problém dri� ovat na 
vytočenou trojku víc než v kilu, 
na štěrku si jen plyn dávkujete, 
jak potřebujete, a kolik dáte, tolik 
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Yamaha XT660Z Ténéré vs. BMW F 800 GS vs. KTM 990 Adventure R

TECHNICKÉ ÚDAJE

Yamaha XT660Z Ténéré

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
100 × 84 mm, kompresní poměr 
10:1, vstřikování, elektrický startér, 
pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem
Podvozek: ocelový rám, vpředu klasická 
vidlice se šmrcovními prachovkami, zdvih 
210 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s centrálním tlumičem, zdvih 200 mm, 
obojí nastavitelné předpětí, brzdy vpředu 
2 kotouče ∅ 298 mm, dvoupístkové 
třmeny Brembo, vzadu kotouč ∅ 245 mm, 
jednopístkový třmen Brembo, pneu 
vpředu 90/90-21, vzadu 130/80-17
Rozměry: délka 2260 mm, šířka 895 mm, 
výška 1500 mm, sedlo 895 mm, rozvor 
1500 mm, úhel řízení 28°, stopa 113 mm, 
světlá výška 260 mm, nádrž 23 l, olejová 
náplň 2,9 l

Objem 660 cm3

Výkon 35 kW/48 k@6000

Točivý moment 58 Nm@5500

Hmotnost 206 kg (provozní)

Cena 199 900 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

KTM 990 Adventure R

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V75°, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 62,4 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
vstřikování paliva, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem
Podvozek: ocelový příhradový rám, 
vpředu USD vidlice WP ∅ 48, zdvih 
265 mm, nastavitelné předpětí, vzadu 
hliníková kyvná vidlice s centrálním 
tlumičem WP bez pákoví, hydraulicky 
kolečkem nastavitelné předpětí, zdvih 
265 mm, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny Brembo, 
vzadu kotouč ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen Brembo, pneu vpředu 90/90-21, 
vzadu 150/70-18
Rozměry: sedlo 915 mm, rozvor 
1570 mm, úhel řízení 26,6°, stopa 
119 mm, světlá výška 316 mm, nádrž 
19,5 l

Objem 999 cm3

Výkon 84,5 kW/115 k@8750

Točivý moment 100 Nm@6750

Hmotnost 207 kg (bez paliva)

Cena 360 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW F 800 GS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih 
82 × 75,6 mm, kompresní poměr 
12:1, vstřikování, elektrický startér, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem
Podvozek: ocelový trubkový příhradový 
rám, vpředu nenastavitelná USD vidlice 
∅ 45 mm, zdvih 230 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s centrálním tlumičem 
bez pákoví, zdvih 215 mm, nastavitelné 
předpětí a odskok, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny Brembo, 
vzadu kotouč ∅ 265 mm, jednopístkový 
třmen Brembo, pneu vpředu 90/90-21, 
vzadu 150/70-17
Rozměry: délka 2320 mm, šířka 945 mm, 
výška 1350 mm, sedlo 880 mm, rozvor 
1578 mm, úhel řízení 26°, stopa 117 mm, 
světlá výška 260 mm, nádrž 16 l

Objem 798 cm3

Výkon 63 kW/85 k@7500

Točivý moment 83 Nm@5750

Hmotnost 207 kg (provozní)

Cena 265 798 Kč (základní)

Cena testovaného kusu 298 714 Kč

MINIROZHOVOR

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Proč jste se rozhodl pro 

prodej motocyklů, motocy-
klového oblečení a doplňků?
Motorky jsou mým koníčkem již 
od 15 let, a protože ani po skon-
čení studií a cestování po světě 
mě tento zájem neopustil, roz-
hodl jsem se, že spojím příjemné 
s užitečným a motorkám se budu 
věnovat profesionálně. Dnes 
vlastním dva obchody s moto-

cykly, motooblečením a doplňky 
a kromě prodeje koncovým zá-
kazníkům se zabýváme také vel-
koobchodem.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jaká je Vaše oblíbená mo-

torka?
Za těch dvacet let jsem už vy-
střídal spoustu typů motocyklů 
a dnes dávám přednost těm, které 
mají určité charisma. Proto jsem 
se také před třemi roky rozhodl 
pro dealerství motocyklů značek 
Aprilia a MotoGuzzi. Dnes mám 
to štěstí, že motorek vlastním ně-
kolik, a na jaké zrovna pojedu, je 
věcí momentální nálady. Nedám 
ale dopustit na svou stařičkou 
kývačku 350, na které je jízda tak 
trochu jiným zážitkem.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Jak se dá skloubit prodej 

motocyklů s prodejem moto-
oblečení a doplňků?
Docela dobře, protože se obě tyto 
kategorie vzájemně doplňují. 
Před několika lety jsem měl štěstí 

a podařilo se mi získat výhradní 
zastoupení přileb Cyber, Xpeed, 
oblečení Spark, Askew a doplň-
ků Techstar pro ČR. Takže dnes 
kromě prodeje motocyklů je 
naší hlavní náplní velkoobchod-
ní prodej těchto značek našim 
dealerům po celé ČR. Podle mě 
je právě oblast motovybavení ve 
smyslu vhodného motocyklové-
ho oblečení hodně důležitá a čas-
to podceňovaná. Naštěstí se zvy-
šuje množství lidí, kteří si začínají 
uvědomovat, že oblečení na mo-
torku není jenom věc přepychu 
a že kompletní vybavení na mo-
torku již dnes nestojí desetitisíce 
a může si ho tedy dovolit skoro 
každý motorkář.

Č E S K É  M O T O C Y K L O V É  N O V I N Y
 Chtěl byste na závěr na-

šeho rozhovoru motorkářům 
něco popřát?
Samozřejmě hodně kilometrů bez 
nehody, levný benzín a snad už 
konečně stabilní letní počasí.
 zpovídal Martin Houška

Ing. Jakub Kužel
majitel MOTORCYCLES 
& POWERSPORTS S. R. O.

VERDIKT

Yamaha XT660Z Ténéré
Motor 5/10
Podvozek 6/10
Brzdy 4/10
Ovladatelnost 7/10
Město 7/10
Cestování 3/10
Sport 3/10
Spolujezdec 6/10
Kros 3/10
Štěrk 5/10
Výkon/cena 6/10

KTM 990 Adventure R
8/10
9/10
7/10
8/10
5/10
6/10
9/10
4/10
7/10

10/10
6/10

BMW F 800 GS
7/10
6/10
4/10
6/10
7/10
7/10
5/10
4/10
4/10
7/10
4/10

U BMW je samo-

Z KTM máte respekt stále. Umí 

Dokud má Adventure 
rychlost, zdolá fakt velké 

překážky

KTM je maskovaný 
závoďák, k vytvoření 

akční fotogra� e 
Photoshop nepotřebujete

Yamaha nikam nespěchá, výlety s ní jsou pohodové 
a poznávací, navíc fyzicky nejméně vyčerpávající

Kdo KTM 
umí a chce vy-

A co vy, kterou byste si vybrali?
Vaše názory nás zajímají. Pište 
na e-mail: redakce@cmn.cz.


