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Zbývá jen fotografie umístit 
do rámečků a ve středu, den 
před zahájením Motosa-

lonu, instalovat na deset obou-
stranných stojanů blízko pódia 
v pavilonu P.

Několikrát jsem si myslel, že 
tenhle redakční plán na připo-
menutí velkého fotografa do-
mácího motocyklového sportu 
nemůžeme stihnout, ale od té 
doby, co mám stovku fotogra-
fií doma na stole, skutečně začí-
nám věřit, že se nám to povede. 

Jarda Sejk, nebo, jak jsem jako 
dítě říkal, strejda Sejk, si určitě 
zaslouží, aby se o jeho práci do-
zvědělo co nejvíce lidí. Abychom 
ho přiblížili co největší skupi-
ně motocyklových fanoušků. 
O jeho cestě k fotografii na kon-
ci čtyřicátých let a smutné smrti 

na brněnském kruhu v roce 1995 
jsme napsali v posledních dvou 
číslech ČMN. Jenže můj pocit, že 
si na něj dnes už moc lidí nepa-
matuje, se ukázal jako neopod-
statněný. Ve chvíli, kdy se o Jaro-
slavu Sejkovi u nás dočetli, volalo 
hned několik pamětníků, že by 
chtěli být u toho, až budeme vý-
stavu na Motosalonu  zahajovat. 
Hodně mě potěšil například slo-
venský telefonát Petera Baláže, 
který na fotografiích nebude sa-
mozřejmě také chybět, Milana 
Chalupníka, který nám s výsta-
vou rovněž pomohl. A také vzpo-
mínka Sejkova mladšího kolegy, 
sedmdesátníka Jiřího Franka.

Na fotkách kromě mnoha dal-
ších jezdců nebude chybět čes-
ký motocyklový závodník století 
František Šťastný i jeho souput-
ník Gustav Havel. Dokonce jsme 
našli snad poslední Havlův por-
trét s věncem na krku z října 
roku 1967. Na konci toho roku 
tragicky zahynul na cestě za ka-
marády do továrny Jawa.  

Ivo Helikar, foto: Jaroslav Sejk

Ivo Helikar, ivo@cmn.cz
foto: Kawasaki

Na začátku byl starý 
Rex, model ZRX1100, 
s nímž Kawa vyruko-
vala v devadesátém 

sedmém, aby také utrhla něco 
z koláče, který okusovaly Ya-
maha XJR1200 a Suzuki Ban-
dit. Nejsportovnější velký na-
háč s kapalinou chlazeným, 
ovšem nikoli ošklivým silným 
motorem, malou kapotkou ko-

lem hranatého světla, úchvat-
nou trubkovou kyvkou s ex-
centrem a připomínkami, že 
takhle vypadaly první oprav-
dové superbiky, na nichž Eddie 
Lawson a jemu podobní kreslili 
černé čáry po amerických tra-
tích. A jelikož Yamaha iksjéeru 
zvětšila objem rok po předsta-
vení Rexe a Suzuki Bandita ino-
vovala na konci milénia, bylo 
jasné, že tuhle motorku nemi-
ne aspoň lehká obměna. Ta při-
šla v roce 2001.

Moc toho nezbylo
Motor původně pocházel ze 
ZZR1100, když se však výrob-
ce zamyslel nad trendem pře-
lomu tisíciletí zvyšovat obje-
my a nabral inspiraci z vlastní 
dvanáctistovky Ninja, agregát 
se začal rýsovat v trochu jiném 
světle. Dostal stejný bezvložko-
vý blok z lehké slitiny, s poko-
venými pracovními plochami, 
což snižovalo hmotnost o celý 
kilogram. Oproti stávajícímu 
modelu ZRX1100 se zvýšil ob-

jem válců z 1052 na 1164 cm3, 
zvětšilo se totiž vrtání o 3 mm 
a zdvih povyrostl o 1,4 mm. 
Kvůli tomu se však musel roz-
šířit blok válců a přepracovat 
hlavy s víkem, prodloužit kliko-
vý hřídel a nově vytvarovat vač-
kové hřídele. Zkrátka, ze starší-
ho motoru jedenáctistovky toho 
příliš nezbylo.

Palivo dodávaly čtyři karbu-
rátory Keihin CVK 36, vylepše-
né o systém K-TRIC, sledující 
polohu škrticích klapek. Tak se 
dosáhlo maximálního výkonu 
124 koní při 8500 otáčkách. Pře-
vodovka však byla jen pětistup-
ňová. Na rozdíl od motoru se 
na povedeném tuhém dvojitém 
rámu z ocelových trubek nemu-
selo nic zásadního měnit, zvětšil 
se jen rozvor a vyřešilo pár detai-
lů. Přední vidlice měla i nadále 
zdvih 120 mm a byla seřiditelná 
v deseti stupních nastavení útlu-
mu a předpětí vinutých pružin. 
O něco naopak povyrostla zad-
ní kyvná vidlice z lehkých slitin 
a změnilo se uložení čepu kvůli 
lepší ovladatelnosti. Klasickému 
vzhledu pak nejlépe vyhovovala 
dvojice plně nastavitelných zad-
ních tlumičů, dávající zadnímu 
kolu zdvih 123 mm.

radost při každém vyjetí
ZRX1200 patří do rodiny klasic-
ky vyhlížejících musclebiků a je 
předurčeno k jízdě ve všech pod-
mínkách. Radost se tedy dosta-
vovala z každého jízdního zážit-
ku, úzkými klikatými horskými 
silničkami počínaje přes dlouhé 

Znovuobjevený Jaroslav Sejk

Brněnská výstava 
Motosalon 2014 se 
přiblížila a naše příprava 
retrospektivní výstavy 
fotografií „Dvorního 
fotografa české 
silnice padesátých až 
osmdesátých let minulého 
století“ Jaroslava Sejka 
se také dostala do 
závěrečných příprav.

Použité zdroje: foto: Jaroslav Sejk
M. Straka: Neobyčejné motocykly, Lahner-Straka: Motocykly z Divišova, 
Šuman-Hrablay: Encyklopedie českých motocyklů, Libor Marčík: Naše motocykly, I. Díl Rakousko-Uhersko, 
roadracing.webnode.cz/tourist-trophy-isle-of-man, http://cezetmania.info, www.jawa.cz

Tvořte s námi tuto rubriku. Které události považujete za milníky 
motocyklové historie?
 Pište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

1963 Dávno předtím, než 
jsme se v Evropě 

seznámili s tchajwanskou značkou 
Kymco, vyráběla společnost své 
motocykly pro domácí trh. Letos 
uplynulo už 60 let od chvíle, kdy jí 
na Tchaj-wanu pomohla s prvními 
motocyklovými modely společnost 
Honda.

1963 Byl zrušen podnik Jawa v Praze na Pankráci, rok nato byl zahájen 
provoz v novém podniku v Týnci nad Sázavou.

1964 Vyroben milióntý motocykl značky JAWA.

1964 Kongres FIM v Praze.

1965 V modelové řadě H-D zazářila poprvé Electra-Glide s motorem 
Panhead, o rok později už ho nahradil motor Shovelhead.

1965 Poprvé se konala 
GP Československa 

silničních motocyklů v Brně jako 
součást seriálu mistrovství světa. 
Okruh měřil 13 941 km. Zvítězili: 
F. Perris (GB, 125), P. Read (GB, 
250), J. Redman (Rhod, 350),  
M. Hailwood (GB, 500).

1965 Narodil se 
francouzský 

závodník Jean-Phillipe Ruggia, který dal jako první jezdec v zatáčce regulérně loket, 
aniž by se při tom vyválel. Tento závodník jezdil seriál Grand Prix tříd 250 a 500 cm3 
v letech 1987 až 1998.

1965 Prezidentem FIM zvolen Don Nicolas Rodil del Valle (1965–1983).

1965 Nový rychlostní světový rekord zajel George Roeder na upraveném 
H-D Sprint 250 cm3, a to 177,225 mil (285,216 km/h).

1965 V listopadu byl v Moto Guzzi představen typ V7, konstrukce, která je 
základem i nynějších dvouválců do V.

19 63–1965

Velká cena, Brno
Roadster plný adrenalinu
Dvanáctka ZRX není jen obyčejný velký roadster klasického vzhledu. Se svým 
výkonným, kapalinou chlazeným čtyřválcem a tuhým a bezchybně fungujícím 
podvozkem je v každém případě připraven předvést jízdu plnou emocí.

Běh o život

Ladislav Štajner na sajdě, ale snad ještě 
zajímavější je povrch silnice, po které se závodilo

Havrda s Drapálem 
jeli svou vlastní ligu
Jiří Franek, redakce@cmn.cz
foto: autor

Ne každý začátek čehoko-
liv bývá snadný. Nejinak 
tomu bylo také v případě 

oficiálního startu prvního roční-
ku Poháru míru a přátelství sil-
ničních motocyklů. Tomu totiž 
předcházela poměrně zdlouhavá, 
a ne vždy snadná jednání o pra-
vidlech i organizační struktuře.

Jízdní řád, nebo chcete-li ka-
lendář počítal se čtyřmi závody, 
po dvou u nás, na úvod v Banské 
Bystrici a na závěr v Hradci Krá-
lové, druhou dvojici startů pak na 
svá bedra vzali „hodní východní“ 
Němci na Sachsenringu a ve Fro-
hburgu. Ostatní, tedy Maďaři, Po-
láci a Kubánci se tak říkajíc svez-
li, bez toho, že by je bolely hlavy 
z pořadatelské zátěže. Do znač-
né míry překvapila neúčast pilo-
tů našich nejúhlavnějších přátel 
z Sovětského svazu.

Vypsány byly jen dvě obje-
mové třídy do 125 a 250 kubí-
ků, zato v obou případech nejen 
pro jednotlivce, ale ve jménu ko-
lektivismu také pro národní re-
prezentace. Pro klasifikaci týmů 
bodovalo v obou třídách ma-
ximálně po třech jezdcích, no-
minovaných pro ten který kon-
krétní závod. Nejednalo se tedy 
o pevnou sestavu pro celou se-
zonu. Všem, tedy i družstvům, se 
pak započítával absolutní bodový 
zisk. Kapitolou samou pro sebe 
byl bodový klíč, podle něhož ví-
těz inkasoval 45, druhý 35, třetí 
27 bodů, atd., až po jeden bod za 
patnácté místo. Že šlo o poněkud 
krkolomnou konstrukci, o tom 
není pochyb...

Druhý ročník na startu
Premiéra v Banské Bystrici sice 
při sobotním tréninku trochu 
zmokla, ale v neděli byl už den 
jako vymalovaný. Aby program 

nezahrnoval jen závody 
dvou tříd, zdejší tajem-
ník Dušan Ivanič si snad-
no věděl rady. Z důstojné 
dotace na pohár z „vyš-
ších míst“ snadno zaplatil 
také mezinárodní třista-
padesátky s účastí pilotů 
od Francie až po Austrá-
lii. Ani v této třídě však 
tehdy fenomenální János Drapál 
nenašel soupeře. I zde druhému 
v cíli Petru Balážovi ujel na svých 
obligátních dvacet vteřin. Podob-
ně si také ve stopětadvacítkách se 
soupeři poradil Zbyněk Havrda. 

Hledat favority na pohárová 
prvenství jinde než právě v Ha-
vrdovi a Drapálovi by toho roku 
mohl leda buď naivní snílek, nebo 
naprostý laik. Oba jmenovaní to-
tiž v konkrétní konkurenci dispo-
novali kromě vlastního jezdecké-
ho umu také poměrně značnou 
technickou převahou v podobě 
výkonných motocyklů Morbidel-
li a Yamaha. Řada lidí brala v té 
době tuto realitu za samozřej-
most. Ne každý si totiž pamato-
val začátečnická léta obou. Při 
této příležitosti je na místě uvést, 
že žádný z našich pilotů nefasoval 
pro reprezentaci ani to nejdůleži-
tější, totiž motocykl.

Zkrátka je to tak, že závody mo-
tocyklů nejsou u nás ze své podsta-
ty totéž co fotbal či hokej. Nejspíš 
i proto se nezapomíná na závody 
podobné těm v Hradci Králové 
v úvodu října. S Jawou tam totiž 
Jan Bartůněk právě Jánosi Dra-
pálovi, tomuto vítězi čtyř světo-
vých Grand Prix, zcela ojediněle 
naložil doslova urážejících dvacet 
vteřin! Navíc s nezbytným dovět-
kem – János i toho dne sedlal plně 
funkční Yamahu z erárního skladu 
budapešťského Honvédu, tedy ob-

doby tehdejší naší vojenské Duk-
ly. Ani po třiceti pěti letech nebu-
du nic měnit na tom, že to tehdy 
byl, viděno mýma očima, Bartůň-
kův závod snů. Třebaže Drapál ne-
byl obecně komunikativní člověk, 
jedno mi můžete věřit, že totiž 
toho dne byste se v něm na stup-
ních vítězů krve nedořezali.

Věřte nebo ne, ale ohrnovat 
případně dnes nos nad seriálem, 
jakým PMP byl, není věru na mís-
tě. Ať si totiž o něm může myslet 
každý to své, samotní jezdci jej 
pojali se vším všudy, tedy i s po-
třebou dokázat, že si vždy zaslou-
žili jiné podmínky, než jakých se 
jim nejen v sedmdesátých letech 
dostávalo. 

SecoND HaND

125: 1. Havrda 180, 2. Sedláček (oba 
Morbidelli), 3. Wendler (DDR, MZ) 63... 
7. Krmíček st. (MZ a Morbidelli) 44
250: 1. Drapál (H, Yamaha) 170, 
2. Bartůněk (Jawa) 92, 3. Mrkývka st. 
77, 4. Franc 68 (oba Yamaha)... 
12. Kába (Jawa) 27

Družstva
125: 1. Československo 342, 2. NDR 
202, 3. Maďarsko 185, 4. Polsko 57, 
5. Kuba 6
250: 1. Maďarsko 325, 
2. Československo 264, 3. NDR 110, 
4. Polsko 90, 5. Kuba 34
celkově 125+250: 1. Česko-
slovensko 606, 2. Maďarsko 510, 
3. NDR 312, 4. Polsko 147, 5. Kuba 40

PMP 1978

Na stupních vítězů třídy 250 cm3 zleva Jaroslav Franc, Jan Bartůněk 
a János Drapál (Hradec Králové, 1978)
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štreky až k městskému provozu, 
jak je libo. Navíc s nutkavou po-
třebou adrenalinového opojení, 
k němuž inspirovaly vlastnosti 
motoru i podvozku, jak vypovídá 
nejeden zkušený majitel: „Nejde 
sice o silniční model, ale přesto se 
občas musím krotit a připomínat 
si, abych nepřeceňoval své schop-
nosti. S takovou dospělou motor-
kou se na to dá snadno zapome-
nout. S motocyklem se dá jezdit 
na pětku zhruba od 50 km/hod 
a šetřit tak levé končetiny, tu hor-
ní na bezvadně fungující hydrau-
licky ovládané spojce.“

Nejlépe se motocykl cítil ve 
vyšších otáčkách, od 4000 výš za-
čínal ten pravý zážitek a v devíti 
tisícovkách byl stroj připravený 
porážet dokonce i mladší kon-
kurenci. „Když se mi dostala do 
rukou, zdaleka jsem netušil, o jak 
dobrý stroj se jedná. Musím říct, 
že na mě velmi zapůsobila svou 
všestranností i výkony. Snadná 
ovladatelnost, vysoký výkon a to-
čivý moment. Motorka se osvěd-
čila jak při cestování, tak i při os-
třejších vyjížďkách, kdy si člověk 
trošku zadivočí.“ Jen ta spotře-
ba by mohla být nižší, dodává-
me. Ale karburátorová sportov-
ní dvanáctistovka vám prostě za 
čtyři litry nikdy jezdit nebude.

nestárnoucí design
Komu nestačí výkony moto-
ru, mohl by vsadit třeba na de-
sign. U ZRX1200 se mísí kla-
sika s modernou, kapalinové 
chlazení na jedné straně, klasic-
ké karburátory a dva zadní tlu-
miče na straně druhé. Na výběr 
byl jak klasický naháč s kula-
tým světlem, tak verze R s hra-
natým a maličkou, nicméně as-
poň trochu účinnou kapotkou, 
a také polokapotovaný model S, 
v jehož přední masce jste našli 
dvojici hlavních světlometů. Ty 
sice svým „ninjovským“ stylem 
ubíraly na klasickém vzhledu, 
zato se však ve spojení s před-
ním štítkem hodily na delších 
cestách. Ovšem po pár jedno-
duchých úpravách se na dálko-
plazení hodily i základní verze: 
„Trochu jsem si Kawu vylepšil, 

namontoval jsem originál padací 
rámy kolem motoru a dále jsem 
namontoval plexi štítek před pří-
stroje, jelikož nad 140 km/h, to 
už je fofr, co s vámi odpor vzdu-
chu dělá. Teď už je celkem klid 
a je to znát až nad sto osmdesát. 
Jinak, co se týká jízdních vlast-

ností, není co dodat, motor má 
takový výkon, že je úplně jedno, 
co tam je za rychlost, prostě oto-
číte plynem a ono to vyrazí do-
předu, ať jste sám, nebo ve dvou, 
nebo s nákladem.“ Od majitelů 
nádherných Rexů ostatně jiná 
slova většinou neslyšíte… 

inzerce
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kawasaki ZrX1200r

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový čtyřválec, DOHC/4/, vrtání × zdvih 
79 × 59,4 mm, kompresní poměr 10,1:1, 
4 karburátory Keihin CVK ∅ 36 mm, 
elektrický startér, spojka vícelamelová 
v oleji, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod O-kroužovým řetězem

Podvozek: dvojitý uzavřený rám 
z ocelových trubek, vpředu teleskopická 
vidlice ∅ 43 mm, zdvih 120 mm, vzadu 
ocelová kyvná vidlice se dvěma tlumiči 
Kayaba, zdvih 123 mm, obojí plně 
nastavitelné, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 310 mm, šestipístkové třmeny, 
vzadu kotouč ∅ 250 mm, dvoupístkový 
třmen, pneu vpředu 120/70ZR17, vzadu 
180/55ZR17, lité ráfky 3,50“/5,50“

Parametry: délka 2120, šířka 780 mm, 
výška 1150 mm, sedlo 790 mm, rozvor 
1465 mm, světlá výška 135 mm, nádrž 19 l

Objem 1164 cm3

Výkon  91 kW/124 k@ 8500

Točivý moment 112 nm@ 7000

Hmotnost bez náplní 223 kg

technické úDaje

V PŘÍŠtÍch ČMn
Honda cB600F Hornet je legenda mezi naháči. Šestistovka Hornet léta 
patřila mezi respektovanou špičku své kategorie. Dali byste přednost 
klasickému naháči, nebo raději polokapotované verzi S? 

Napište nám na  e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001–2007
Cena: od 55 000 Kč

hoDnocenÍ

serVis
Prohlídka a výměna oleje každých 6 000 km/1 rok, množství oleje v motoru 3,5 l, specifikace 
10W40, ventilové vůle sání 0,13-0,19 mm, výfuk 0,18-0,24 mm

Martin Decarli, redakce@cmn.cz
foto: autor

Já jsem sice celoživotně po-
stižený modely letadel, ale 
se sběrem prvních šípků na 

zimní chřipajzny začnu listo-
vat katalogy modelů motocyklů 
a připadám si tak trochu jako 
v léčebně pro alkoholiky. Mám 
svá „šidítka“, jimiž nahrazuji 
těžkou motocyklovou závislost, 
jež se teď v únoru hlásí možná 
nejsilnějšími abstinenčními pří-
znaky. Možná to řada z vás dělá 
podobným způsobem již léta, já 
se ale pokusím tuto motozábavu 
nabídnout těm, kteří to ještě ni-
kdy nezkusili.

Základní vybavení
Co k tomuto motorkaření v mi-
niatuře potřebujeme? Opravdu 
toho není mnoho. Zajdeme do 
nejbližší modelářské prodejny 
a nakoupíme tyto ingredience: 
skalpel s výměnnými čepelkami, 
lepidlo, dva jehlové pilníčky (nej-

lépe plochý a kulatý nebo půlku-
latý), smirkový papír pod vodu 
(jeden o zrnitosti 240, druhý té-
měř leštící o zrnitosti 1000), mo-
delářský tmel, dva štětečky (ten-
ký a středně silný), a pak nějaké 
barvy. K těm, které budeme pou-
žívat jako univerzální, patří čer-
ná polomatná a lesklá, stříbrná 
hliník, stříbrná chrom, červená 
lesklá a oranžový lak na blinkry.

Protože výrobců barev je na 
trhu bezpočet, je nejlépe rozhod-
nout se pro jednu či dvě znač-
ky, abychom v tom doma neměli 
guláš. Ony se totiž některé barvy 
(např. akrylové vs. syntetické) mo-
hou spolu poprat a vytvořit na 
pěkném díle leda pěkně nadzved-
nutý povrch. Já osobně doporuču-
ji nejstaršího výrobce světa Hum-
brol na natírání štětcem, a pak již 
kupovat originální spreje Tamiya. 
Ostatní odstíny už budeme poři-
zovat přímo na ten model, který 
právě stavíme. Toto vybavení nám 
vydrží už prakticky nastálo a vyjde 
zhruba na sedm stovek.

Výběr daný trhem
Teď k výběru modelů a měřítek, 
jež jsou běžně k sehnání. Základ-
ní měřítko, v kterém vyrábí větši-
na firem zmenšeniny motocyklů, 
je 1/12. Tady jednoznačně domi-
nuje Tamiya, a to jak sortimen-
tem, tak naprosto nejšpičkovější 
kvalitou. Právě „dvanáctiny“ od 
Tamiye jsou navíc ideálním star-
tovacím modelem, který jen tro-
chu pečlivého začátečníka neod-
radí od další tvorby.

Když jsme u sortimentu a vaší 
touze mít „svůj“ motocykl také 
v malém doma na televizi – asi  
dost z vás zklamu. Protože vět-
šina výrobců modelů je z Japon-
ska, a tam je trh tak specifický, 
je řada typů modelů je pro nás 
Evropany nepochopitelná. Seže-
nete klidně pět verzí Hondy Cub 
(v Asii legenda, je to takový ten 
skútr s řazením a velkými koly, 
na němž jede najednou celá in-
dická rodina), ale pro našince 
mnohem obvyklejší a oblíbeněj-
ší Hondu CBR600F nebo Fire-
blada těžko. Ale nevěšme hlavu. 
Např. taková Kawasaki GPZ400R 
je shodná s 500 i 600, v nabídce 
najdeme Blackbirda, Hayabusu, 
ZZR1400, nebo ZX-10R. Stejně 
jako zajímavé ostré dvoutakty 
RG250 nebo RD500.

Když to shrnu, nejmenší vý-
běr budou mít zájemci o choppe-
ry a endura, tady je to vážně bída. 
Naopak nejlépe na tom budou ti, 
kteří chtějí stavět závodní speciá-
ly a motocykly 80. a 90. let. Ber-
te to tak, že Intrudera si můžete 
koupit i v měřítku 1/1, zatímco 
Ducatku Mika Hailwooda těžko, 
tak si aspoň postavíte model…

jak na první model
Základní poučka – držet se ná-
vodu výrobce. I já jsem si po 
35letech modelaření myslel, že 
jsem „dost chytrej“ na to, abych 
si stavěl dle sebe, a ve finále jsem 
zjistil, že potřebný díl tam prostě 
už nedostanu, protože jsem ne-
jel dle návodu. Právě ty japon-
ské návody jsou prostě dokonalé 
a vedou i úplného začátečníka ke 
zdárnému konci.

Když jsem vám říkal, abyste si 
koupili tmel, tak vězte, že právě 
u výrobků zmíněné firmy jej po-
třebovat prakticky nebudete. Díly 
lícují tak, že stačí začistit otřepy, 
nabarvit a usadit je na správné 
místo. Tady pozor, některé sou-
části je dobré si nabarvit ještě v rá-
mečku, než je oddělíte. Je to jed-
nodušší než poté pidisoučástku 
chytat pinzetou a složitě barvit.

Postupně se dopracujete až 
k velkým dílům nádrže a kapo-
táží. Tady bych doporučoval roz-
hodně se držet návodu a zakou-
pit jeden, dva konkrétní spreje, 
které výrobce modelu doporuču-
je. Mají přesné odstíny jako sku-
tečný motocykl, a vám přeci jde 
o věrnou podobu, a na velké ploše 
působí nástřik opravdu lépe než 
použití štětce. Sice jsou modelá-
ři, kteří dokáží se štětcem udělat 
takový povrch, že jej od nástřiku 
nerozeznáte, ale určitě ne všich-

ni a pro modeláře-začátečníka je 
sprej neporovnatelně lepší. Po zá-
věrečném nastrojení už jen na-
nést obtisky, kde asi budete občas 
zaskočeni, na jaké detailní popis-
ky výrobce pamatoval. 

Pohled na motocykl zmenšený 
do měřítka 1/12 vás určitě nadchne 
tak, že nezůstanete u jediného 
modelu a budete v této bohulibé 
činnosti pokračovat i v dalších zi-
mách a s napětím očekávat nejen 
novinky motocyklových výrob-

ců, ale i těch modelářských. Vždyť 
zima je u nás tak dlouhá, a kdo má 
čekat pořád se založenýma ruka-
ma, než bude moci navléct ru-
kavice, zaklapnout přilbu a vyra-
zit na štěrkem „okořeněné“ jarní  
silnice… 

Pochlubte se nám v ČMn.  
Pošlete obrázky svých mo-
delů i s popiskem či popisem 
průběhu stavby na e-mail  
cmn@cmn.cz nebo facebook.com/cmn.cz

Motozábava na zimu
(aneb zkuste stavět modely svých biků)
Je vám letošní zima-nezima už dlouhá a nudíte se? Kupte 
si medvídka mývala! Anebo začněte se stavebnicemi 
motorek, které máte doma, které jste kdysi měli, nebo se 
vám prostě jen líbí.

Nádherný model dokáže 
postavit člověk hned napoprvé, 
bez jakýchkoli zkušeností. Jako 

tohoto Bol d´Ora 

Klasické supersporty od u nás nejběžnější Tamiye. 
Každý typ se dá zakoupit i v různých verzích,
např. od tuningových výrobců

Zkušenější dokáží vytvořit i dost odlišné typy 
od originálu.  GS650G Katana je postavena na bázi 
Suzuki GSX400

co VŠe se VyrábÍ
Až získáte nějakou praxi, možná se budete chtít pustit i do jiných měřítek a modelů 
třeba i menších výrobců, které už vyžadují trochu zkušeností. Tak vězte, že nejmen-
ší stavebnice motocyklů se vyrábějí už v měřítku 1/87! Např.ČZ Prase, Jawa Pio- 
nýr… Předlohy strojů používaných armádami se vyrábí především ve zmenšení 
1/35. Tady vznikají nové mo-
tocykly jako houby po dešti 
a vedle nejběžnějších němec-
kých Sahar a amerického Har-
leye WLA jsou na trhu např. 
BMW R 12, R 71, ruská M72, 
česká Jawa 250 kývačka či Pé-
rák, nebo Honda XR400 s vel-
kou bandou.
Mnohem menší výběr nalez-
neme u velikánských mo-
delů 1/9. Ducati Monster, 
MV Agusta F4 či Kawasaki ZX-7R jsou 
již pořádné kousky do vitríny, ale v sou-
časné době je seženeme spíše na burzách. Naprostými klenoty potom jsou staveb-
nice Tamiya v měřítku 1/6. Suzuki Katana, Honda CB750 Four, Kawasaki Z1300 se 
stovkami dílů, to jsou stavebnice pro opravdové fajnšmekry, čemuž odpovídá i cena 
kolem 3000 Kč.
Je opravdu škoda, že v plastikovém modelářství jsou modely motocyklů v takovém 
ústraní. Jestli vás ale tento obor opravdu chytí, postupně se dopracujete k vlastním 
stavbám konverzí, a tak budete moci rozšiřovat sortiment o nové typy sami. Na zá-
kladě takové Yamahy OW-01 třeba postavíte svou YZF750R, nebo z BMW K 100 vytvo-
říte K 100 RS, RT, nebo třeba takovou K1, na kterou se momentálně chystám já.

Modely vojenských motocyklů 1/35 
jsou fakt prťavé, proto je modeláři 

často vkládají do dioramat

Klasický naháč byl s kulatým světlem, verze R s hranatým a maličkou 
kapotkou a polokapotovaný model S měl v přední masce dvojici 

hlavních světlometů. Jezdcův pohled byl na dva kulaté budíky


