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SVAZ ZÁVODNÍKŮ VETERÁNŮ INFORMUJE

  l Svaz závodníků veteránů (SZV) při 
Autoklubu České republiky (AČR) sídlí 
v budově Autoklubu ČR (proti Hlavní-
mu nádraží, tj. stanice metra trasy C). 
Adresa 110 00 Praha 1, Opletalova 29.
  l Kancelář Svazu závodníků veteránů 
je ve 2. patře budovy na konci okrouhlé 
galerie velkého sálu.
  l Pracovní uzavřené schůzky výhradně 
členů výboru Svazu závodníků veteránů 
a redakční rady zpravodaje Veterán se 
konají každé úterý od 14 do 15 hod.              
v kanceláři SZV.  V uvedenou dobu je 
možno telefonovat na číslo 222 898 219.
 l Schůze výboru Svazu závodníků 
veteránů, za účasti předsedy, se koná      
v přízemí budovy Autoklubu České        

ň

republiky, v salónku restaurace, každé 
první úterý v měsíci od 14 do 15 hod., 
kromě července a srpna a svátečních dnů. 
Tyto schůze jsou přístupné každému 
členovi SZV jako hostovi bez práva 
hlasování    k projednávaným 
záležitostem.
  l Roční členský příspěvek činí 100 Kč, 
pro členy, žijící v zahraničí 300 Kč, 
vzhledem k vysokým  nákladům na 
poštovné při zasílání čtyř čísel Veterána 
ročně. Bankovní spojení: Česká spořitelna, 
pobočka Praha 2, Jugoslávská 19, číslo 
účtu 0011298359/0800.

Veterán zlepšit, napište, jaké výsledky                  
a úspěchy v současné době byly na stránkách 
Veterána opominuty a pište, prosím, i další 
připomínky. Pomůže to obsahu zpravodaje 
Veterána i redakční radě. Připomínky 
můžete předat už na jarní členské schůzi 
nebo klasicky poštou (i elektronicky). Vím,  
že rádi moc nepíšete, snad to v tomto 
případě překonáte.
Už několik týdnů se nám prodlužuje den, 
jaro je cítit na každém kroku. To je jistě 
důvod k úsměvu.

Příjemné čtení jarního Veterána i hezké jaro 
přeje

Už několik týdnů se nám prodlužuje den, 
jaro je cítit na každém kroku. To je jistě 
důvod k úsměvu. Čeká nás nová sezóna, 
nové zážitky v motoristických srdcích. Náš 
SZV AČR bude přitom a jako tradičně 
odmění vítěze tradičních závodů poháry. 
Závodníci to jistě ocení, vždyť v tradici by  
se mělo pokračovat, když už se nedávají 
věnce, tak typické pro závodění od jeho 
začátků.
V letošním roce si na začátku dubna 
připomeneme už patnácté výročí odchodu 
naší motocyklové legendy Františka 
Šťastného, proto si ho připomínáme                  
i v tomto jarním čísle. Ale ve zpravodaji 
doufám najdete i jiné zajímavosti                         
a vzpomínky. Nicméně, stále je co zlepšovat, 
a tak jsem se rozhodl Vás všechny oslovit           
s prosbou. Napište, prosím, v čem by se měl 

Vážení členové Svazu závodníků veteránů AČR

Jiří Wohlmuth



Nejrychlejší hořická Zatáčka má svého 
jubilanta.
Příští rok tomu bude již pětapadesát let, co diváky motocyklového 
závodu v Hořicích vzrušila havárie závodníka Miroslava Kudrnáče. 
Jeho zatáčku znají všichni, co závod milují.

Všichni hořičtí fandové motorismu vědí, 
že nejrychlejší a také nejznámější 
zatáčkou celého hořického závodního 
okruhu je ta cílová, které se říká 
Kudrnáčova. Miroslav Kudrnáč, 
motocyklový závodník ze Dvora 
Králové nad Labem, byl totiž prvním, 
který v ní havaroval. Stalo se tak v rámci 
prvního poválečného ročníku závodu 
300 zatáček dne 25. června 1961.                
Za úmorného vedra nejprve odstartovali 

3do závodu jezdci třídy do 250 cm .                     
V závěru tohoto závodu havaroval               
v cílové zatáčce právě Miroslav Kudrnáč, 
který byl s vážnými zraněními odvezen 
do hořické nemocnice. Celá havárie je 
nafilmována hořickými kinoamatéry, 
kteří z tohoto závodu pořídili zajímavý 
dokumentární film. O této havárii se 
můžeme ze závěrečné zprávy závodu 
dočíst následující: „ Startovní číslo 60, 
Kudrnáč Miroslav, havaroval v rychlé 
pravotočivé zatáčce při zařazeném 
třetím rychlostním stupni v rychlosti            
cca 110 km/hod. Důvodem pádu bylo 
nepřiměřené položení stroje, který 
zadrhl o vozovku stupačkou a výfukem. 
Jezdec utrpěl zranění v obličeji a otřes 
mozku. Byl převezen ihned do 
nemocničního zařízení v Hořicích, 
odkud byl propuštěn po 14 dnech“. 

Havárii Miroslava Kudrnáče jsem viděl 
na vlastní oči, bezvládné tělo jezdce 
leželo přímo pod naším stanovištěm. 
„Ten je určitě mrtvej“, řekl můj otec, 

když se dlouhý pád jezdce zastavil. Mně 
se  z tohoto sdělení udělalo nanic a tak 
jsem se na další závod byl raději dívat  
ve stoupání z Dachov.

Miroslav Kudrnáč se brzy uzdravil            
a v dalších letech se ještě aktivně                    
a úspěšně zúčastňoval silničních 
motocyklových závodů, na kterých 
získal řadu pohárů a vavřínových věnců. 
V dubnu 1963 byla uzavřena družba 
mezi AMK Hořice a AMK Dvůr Králové 
nad Labem a v rámci této nové spolu-
práce byla cílová zatáčka pojmenována 
právě po tomto královédvorském jezdci. 
V bohaté historii hořických závodů bylo 
jenom velmi málo ročníků, při kterých 
by nikdo v „Kudrnáčovce“ nehavaroval. 
Jedná se o nejrychlejší zatáčku okruhu        
a havárie v ní bývají velmi dramatické. 
Při současné vysoké technické úrovní 
závodních motocyklů a především jejich 
pneumatik dosahují jezdci v této zatáčce 

V hlavní roli: Miroslav Kudrnáč

Známá Kudrnáčova zatáčka na hořickém 
okruhu
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rychlosti přesahující 160 km/hod. 
Většina havárií vždy skončila šťastně 
jak pro jezdce, tak i pro diváky. Největší 
karambol se v ní odehrál při desátém 
ročníku v roce 1970, kdy v ní havarovala 
v posledním kole závodu třídy do             

3250 cm  čtveřice jezdců: František 
Šťastný, Miroslav Špak, Dán Kroon             
a Švýcar Schmid. Všichni jezdci byli 
zraněni, nejvíce František Šťastný, navíc 
byl zraněn i přihlížející divák.

Nejtragičtější okamžik si Kudrnáčova 
zatáčka „vybrala“ v roce 2009 při 
závodě Česká Tourist Trophy. V závodě 

3motocyklů o obsahu do 350 cm  v ní za 
deště havaroval rakouský jezdec Richard 
Hubinger s motocyklem Ducati, který po 
pádu utrpěl tak vážná vnitřní zranění, že 
jim i přes okamžitou lékařskou pomoc 
podlehl.

V posledních letech se z důvodů 
bezpečnosti diváků na vnější části 

Kudrnáčovy zatáčky zmenšily prostory, 
odkud je možné závodům přihlížet.

A proč jsem to vůbec celé psal?                     
V adventním čase na sklonku minulého 
roku se Miroslav Kudrnáč stal 
„pětaosmdesátníkem“. Kromě své 
havárie se tento sympatický člověk 
zapsal do historie hořických a králo-
védvorských závodů také jako 
dlouholetý a populární startér, který tuto 
činnost ukončil teprve před dvěma lety. 
V sobotu 8. listopadu byl v budově 
Autoklubu České republiky v Praze 
Miroslav Kudrnáč odměněn u 
příležitosti nastávajícího jubilea 
stříbrným pohárem.  

Miroslav Kudrnáč je na svůj věk stále 
velmi aktivní a zdraví mu přiměřeně 
slouží. Tak mu proto popřejme, aby to 
tak bylo ještě dlouhé roky.  
    
      Jaroslav Kotrbáček

Pohotový záběr fotografa přibližuje dramatické okamžiky Miroslava Kudrnáče



Mistr Evropy Miroslav Adámek

Příběh velkého motoristického srdce
Zní to jako neuvěřitelná pohádka. A přece to pohádka není. Vloni 
oslavil svoje pětasedmdesátiny, rok před tím se stal mistrem Evropy 
v závodech do vrchu ve veteránské kategorii. Stále pracuje, stále je 
mezi automobily a stále jeho srdce bije pro značku NSU. A stále 
závodí! Miroslav Adámek je už dávno automobilovou ikonou.

V pražských Modřanech působí jméno 
Adámek ve světě čtyř kol už přes 
neuvěřitelných osmdesát let. Tehdy si 
tam v roce 1934 otevřel otec František 
svojí soukromou autodílnu. Netrvalo 
dlouho a mezi osmi pracovníky se začali 
motat v dílně i dva jeho synové, Bohouš 
( 1922 - 1997) a Mirek (1939). Byli 
nezvykle zvídaví a rychle nasávali 
atmosféru automobilové alchymie. 
Bohouš se vyučil a brzy po škole se 
zapojil do práce, zvlášť, když ho po 
válce zlákalo automobilové závodění, 
byl mladšímu Mirkovi více než vzorem. 
Tomu nebylo ještě ani patnáct a už se 
vydával jako mechanik na první závody. 
K volantu měli oba mladí Adámkové 
blízko. Jejich šikovný táta měl zlaté 
ruce. V roce 1948 jim postavil malé 
autíčko pojmenované Freda s motorem 
Sachs a osmi rychlostmi. Malý Mirek          
s ním dokonce jezdil do školy! Četníci 
mu to brzy zakázali, protože tak malý 
kluk nemohl prý jezdit autem. V tom 
roce byla Freda také na Výstavě lido-
vých vozítek a umístila se dokonce na 
třetím místě.  Jindy táta postavil moto-
rovou koloběžku. Jednou ve dvaapade-
sátém se v Modřanech zastavili při cestě 
z Varšavy nějací Italové a potřebovali 
něco opravit. Vezli kola a táta jen tak          
při opravě stačil kola poobhlédnout             
a za čtyři dny se už kluci proháněli po 
Modřanech na kole se čtyřpřevodníkem.
Starší Bohouš už v dílně pracoval na 
opravdových závodních vozech, jejichž 
základem byla populární sedmset-

padesátka Minor. To už bylo po válce, 
během níž se u Adámků opravovaly 
náklaďáky pro Wehrmacht a to nakonec 
Bohouše zachránilo od totálního 
nasazení do Německa. Byl ročník 1922.
Když z bran letňanského Letova vyjela 
první série sportovních minorů, to byla 
pro Bohouše výzva. Pustil se do stavby 
nového auta s poutavou karosérií. Ke 
spolupráci přiměl věhlasného karosáře 
pana Kovrzku z Lahovic a dílo se 
opravdu podařilo. Přišla vítězství
a i nezdary. Nástup nové techniky 
závodní minory odsunul do pozadí, 
navzdory tomu, že jich stávalo na startu    
i 20. Nastoupila  ale i mladší generace      
a tak závodění zanechal. V dalších letech 
byl v duchu svého charakteru a osobní 
spolehlivosti obětavým rádcem, pomoc-
níkem i mechanikem.
Po smrti táty v roce 1962 Mirek 
přemýšlel co dál. Docházel do dílny jako 
čerstvě vyučený zámečník a když se na 
začátku roku 1968 pohnuly ledy, vydal 

Miroslav Adámek za volantem



se neprobádanou cestou. Navázal 
kontakt s rmou NSU. Němci přijeli do 
Prahy a domluvili se na spolupráci. Tu 
zajišťoval prokurista rmy pan 
Weisauch, který si Mirka oblíbil                         
a věnoval mu ojetou čtyřválcovou 
dvanáctistovku o výkonu 86 k. „ Bylo to 
šílené auto. Na začátku sedmdesátých let 
jsem si ho přivezl a začal s ním závodit, 
začal jsem porážet všechny mistry                
z Boleslavi a oni z toho byli pěkně 
vyděšení.“, vzpomíná ještě dnes                      

s šibalským úsměvem Miroslav 
Adámek. Později si koupil jiné 
nabourané NSU, opravil ho a přešel           
do skupiny A2, v níž byly povoleny jisté 
úpravy. Nakonec mu přišel z fabriky 
dopis, že mu dají auto. Adámek ale na 
něho neměl peníze, tak mu ho nakonec 
dali zadarmo. Mělo už vstřikování             
a stálo tehdy 11 000 marek. Tři roky        
od roku 1974 s ním neprohrál. 
„Poprvé jsme jel ve Vyskeři, tam jsem 
poprvé vyhrál. To bylo v 
jedenasedmdesátém. Tam jsem porazil 
mladoboleslavského Milana Žida. Pak 
jsem začal jezdit mistrovství Evropy           
a Intersérii. Pak jsem se dostal do 
mistrovství světa a jako první Čech              
v historii jsem jel šestihodinové                        
a dvanáctihodinové závody.                           

S vozem NSU TT při závodě do vrchu
v Semilech (1976)

Na snímku Tomáše Hyana v otevřeném voze NSU Brixner v roce 1976 
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V šestihodinovce na německém 
Hockenheimringu jsme byli                     
s Rakušanem Waltrem Lechnerem 12tí“, 
skromně bilancuje Miroslav Adámek. 
Jakoby ve stručnosti, jeho výčet byl ale 
daleko zajímavější. Dotáhl to s NSU 
Brixner na tři tituly mistra republiky na 
okruzích (1978 – 80) a pět titulů v 
závodech do vrchu (1978 – 1982), v roce 
1979 se stejným vozem vyhrál vrchařské 
ME ve skupině B. Další výrazné 
výsledky si připsal v Intersérii, v níž 
startoval se silnými vozy Gebhardt, 
March a Williams. V letech 1987 a 1989 

3v divizi II Intersérie do 2500 cm  obsadil 
s vozy March Audi a HSS March Audi 
turbo dvakrát celkové druhé místo a třetí 
místo v letech 1988 a 1990. 
V německém Neckarsulmu skončila         
v roce 1972 výroba NSU a čtyři roky 
potom skončila i homologace vozů této 
značky. S radou tehdy přispěl pan Spiess 
a doporučil koupi skořepiny od 
Brixnera. Adámek polotovar přivezl 
domů a vůz dodělal v dílně. Auto mělo 
slušný výkon. 140 koní a poráželo 
věhlasné „poršáky“. Pak nastoupil do 

Intersérie a vzpomíná: „ Říkali mi 
„Rudej ďábel“. Byl jsem jediným 
závodníkem z východu. Bylo to úžasné,    
V Hannoveru jelo tehdy osm různých 
mistrů světa, včetně Hanse Jochima 
Stucka. Jel jsem skupinu II a po dvou 
hodinách závodu na mokru jsem vyhrál! 
To bylo neskutečné.“ Zažil ale i trápení  
a to s vozem Gebhardt. „Podváděli mě, 
jakoukoliv závadu mi dávali za vinu        
a auto nikdy nemělo 500 koní, jak 
tvrdili.“ S trpkostí dodává. Přitom jediný 
start nebyl vůbec levnou záležitostí a už 
tenkrát nebýt podpory Merkurie                    
a Budweiseru, by závodit nemohl. 
Finanční pomoc sponzorů mu pomohla 
dostat se do rakousko-německého týmu 
Karla Hasenbichlera. Měl k dispozici 
motor Audi 1,8 turbo. To už byl maji-
telem absolutního československého 
rychlostního rekordu, který na voze 
March Ford Can-Am ustavil výkonem 
262,698 km/h na podzim roku 1976. To 
jen pro zajímavost.
Adámkův sportovní život má ale i svoji 
neautomobilovou kapitolu. Celý život 
hrával házenou, doma v Modřanech 

Na mosteckém okruhu zachytil Tomáš Hyan Miroslava Adámka ve voze Gebhardt
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dokonce první ligu. Při házené došlo na 
úrazy, paradoxně těžší, než při 
automobilovém závodění. Následky 
opakovaných úrazů kotníků si nese 
dodnes, sešroubovaný kotník dnes 
neposlouchá, chůze ze schodů je 
utrpením. „Plyn musím přidávat celou 
nohou…“
V šedesáti letech ještě jezdil Oktavia 
cup, pak ale řekl konec. Měl na to nárok. 
„V roce 2003 jsem byl v Německu a viděl 
jsem tam „enesáky! Nevydržel jsem to       
a řekl si, že ho musím mít.“, vzpomíná 
na svůj návrat. Bylo mu čtyřiašedesát. 
Koupil starý vrak a dva a půl roku, od 
prvního šroubečku, dávali v Modřanech 
auto dohromady. Výsledek byl perfektní. 
Překrásné auto, které skvěle jezdí.               
V roce 2013 to dotáhl v předvečer svých 
pětasedmdesátin Miroslav Adámek            
k vrcholu. Stal se mistrem Evropy 
historických vozů v závodech do vrchu 
ve třídě C2 – B3 (pozn. C2 vozy 
vyrobené v letech 1968 – 1975, B3 

3objem motorů do 1300 cm ). Byl to už 

jeho celkově třináctý titul. V sobotu      
14. února 2014 pak přebral v pařížském 
Gabriel Pavilonu poblíž sídla 
Mezinárodní automobilové federace FIA 
na Place de la Concorde na slavnostním 
vyhlášení pohár za úspěšnou sezónu 
2013. Vloni mu bylo pětasedmdesát       
a skončil celkově čtvrtý v ME, přidal 
další domácí veteránský titul a dál 
vítězil. Doma v Náměšti nad Oslavou, 
ve Šternberku, Bratrušově a 
Prachaticích, ale i za hranicemi.                 
V německém Glasbabachu, slovinské 
Ilirska Bystrici i chorvatské Buzetski 
Dani.
Když jsem Miroslava Adámka počátkem 
ledna navštívil, telefonoval a ve své tváři 
neutajil starosti o rmu. Když jsme ale 
přišli k jeho automobilové chloubě 
NSU, rozzářil se a rázem bezstarostný 
úsměv jasně napovídal, na co je stále 
pyšný a co mu dává sílu i v jeho věku 
být až neskutečně aktivní.  (JW) 

S vzorně repasovaným vozem NSU si v roce
2013 vyjel Miroslav Adámek evropský titul



Miroslav Lisý sedmdesátníkem

Zakladatel slavného motocyklového rodu 
jubilantem
V lednu se k letošním „kulatým“ oslavencům přiřadila velká 
osobnost našeho motocyklového sportu Miroslav Lisý st.                                
S motocykly prožil celý svůj život. Závodil, pak radil synovi, 
mnohanásobnému mistru republiky a pak i vnukovi. Ani nestačil 
zpozorovat, že čísla na životním počítadle jsou už tak vysoko.

Miroslav Lisý v závodě Dvěma směry
v Berouně si jede pro druhé místo na stroji
ČZ 360

Vyrůstal v Řevnicích nedaleko Prahy         
a jako malý kluk bez táty, který mu 
zemřel v jeho pěti letech, se setkal              
s tehdy tam žijícím soutěžákem 
Miroslavem Kamarytem. Bylo to 
setkání, které ovlivnilo celý jeho další 
život, přičemž si zamiloval motocykly. 
Postupně prošel vším, co práce a starost 
o motocykl obnáší. Pak začal jezdit jako 
mechanik a odměnou mu bylo svezení 
na tovární „číze“. Později se vyučil 
zámečníkem, spojil se starším bratrem         

a začátkem šedesátých let postavili první 
motokáru. Netrvalo dlouho a mladý Lisý 
(nar. 18. ledna 1945) zvítězil v prvním 
ročníku mistrovství ČSR v této u nás 
docela mladé disciplíně a udělal si řadu 
nových kamarádů. Mezi nimi byli Kasl, 
Pondělík, Čermák a další. Ještě mu 
nebylo patnáct, když se zjistilo, že nemá 
řidičský průkaz a jezdí na bratrův a tak    
z toho byl roční zákaz sportovní 
činnosti. Inu, zřejmě se někteří 
„kamarádi“ postarali. 
Ale nijak neznechucen pokračoval ve 
svém vztahu k motocyklům. Když  
začínal jeho známý přítel František 
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Zelenka závodit na malém pionýru, 
vrátil se k řemeslu mechanika a v roce 
1963 už mu Zelenka i motocykl půjčil, 
aby si vyjezdil třetí výkonnostní třídu.
O rok později už s bratrem Vladimírem 
šroubovali v dílně na motokrosové 
dvěstěpadesátce, s níž mladý Mirek 
zvítězil v krajském přeboru, přičemž 
jedním z jeho soupeřů byl nadějný Petr 
Dobrý, později náš skvělý motokrosař.
Přišel čas vojenské služby, na níž 
nejprve nastoupil do benešovské Dukly 
k legendárnímu pplk. Rudolfu Reichovi, 
aby byl po přijímači převelen do pražské 
Dukly. Tam pod vedením plukovníka 
Mošny začala za přísného dozoru                   
a morálky jeho sportovní dráha stoupat. 
Ostatně v Dukle měl rázem řadu svých 
vzorů. Stačí jen jmenovat. Josef 
Hřebeček, Antonín Hrách, Ervín 
Krajčovič nebo soutěžáci Josef Fojtík, 
Zdeněk Češpiva i František Mrázek                  
s Květoslavem Mašitou. Co jméno, to 
opravdový pojem. Lisý se začal dobře 
umisťovat na předních místech v závo-
dech doma i v zahraničí. A byly to dobré 
výsledky, které ho v letech 1967 – 1970 
zavedly až do státní reprezentace ve 
třídě pětistovek, kde se sešel s Jiřím 
Schmaltzem, Petrem Dobrým i 
Vlastimilem Válkem. Hned ve druhém 
závodě mistrovství světa sezóny 1967         

v italské Matelice dokonce v první jízdě 
vedl (!) polovinu závodu a nechával za 
sebou skvělé favority, Němce Paula 
Friedrichse, Brity Davida Bickerse              
a Eastwooda i Rusa Draugse, ale byl 
nakonec sražen právě ruským 
závodníkem a propadl se v pořadí.
Miroslav Lisý poznal i odvrácenou tvář 
motokrosových závodů a tím byla 
zranění i vážná. V roce 1968 se stačil,  
už jako tovární jezdec strakonické, ČZ 
oženit a v následujícím roce se už těšil        
z narození pokračovatele rodu, 
Miroslava mladšího. Trvalo jen několik 
let, aby mladého syna v pěti letech 
posadil na malou motorku, kterou mu 
postavil. V roce 1984 se už patnáctiletý 
Mirek postavil do šlapačových stupaček 
a hned vyhrál první závod krajského 
přeboru. Později mimořádně úspěšná 
kariéra jedenáctinásobného mistra 
republiky mohla začít. Pro otce 
Miroslava Lisého st,. ale práce na 
motocyklech neskončila. Zodpovědně 
křižoval se synem Evropou a když ten 
svoji aktivní dráhu před časem ukončil, 
zastesklo se mu znovu po vlastním 
závodění. Zakoupil si čtyřstovku 
Husaberg a začal jezdit závody veteránů. 
Ne jen tak, ale dokonce v seriálu 
mistrovství Evropy.
                            (JW)    

Velice vybroušený styl klasického motokrosaře sedmdesátých let. Miroslav Lisý na ČZ 360 
v závodě mistrovství světa velké ceně NSR 1969



Ročník 1915

Jména, která psala naše členstvo
Jaké pocity má stoletý člověk nevím, ale před tímto číslem mám              
z lidského pohledu už dlouho respekt. Můj pocit se umocňuje s tím, 
když se jedná o rodinu, přátele nebo známé osobnosti. Před sto lety se 
narodilo několik našich bývalých členů SZV AČR. Jsou to jména, která 
i dnes oslovují řadu pamětníků.

Rudolf Průcha
Byl to ryzí milovník motorismu. Narodil 
se v Praze v roce 1915 a vyučil se              
u rmy Vaníček na Žižkově, pak 
nastoupil do Aero-service, kde nedělal 
ředitele nikdo jiný, než další slavný muž, 
Bohumil Turek. V sedmnácti se naučil 
na Lucákově motocyklu jezdit a svoji 
kariéru zahájil startem na Lobkowiczově 
memoriálu v Pardubicích. Ve stejném 
závodě debutoval i Hugo Rosák, další 
velký mistr plochodrážního řemesla. 
Průcha jel i Zlatou přilbu. V roce 1935 
skončil v nejslabší třídě za vítězným 
Rosákem, Stanislavem Chaloupkou           
a Jindřichem Kostlivcem na čtvrtém 
místě, ale především neváhal startovat        
v Pardubicích i na vlastnoručně 
postaveném stroji Průcha speciál 175,  
na němž měl vlastními silami vyrobenou 
hlavu a rozvody.
Jak už to v té době bylo, byl mimořádně 
všestranným závodníkem. Ploché dráhy 
absolvoval v Plzni, Mladé Boleslavi, ale 
jel také zimní motocyklovou soutěž, 
jednou na sólo motocyklu, podruhé se 
sajdkárem, vždy na zlatou. Startoval                
v roce 1937 i na hořických zatáčkách ve 
třídě třistapadesátek na stroji Velocette, 
dojel nakonec pátý, ale klasikován 
nebyl.
Zemřel ve svých sedmdesáti letech                
v roce 1985.

Karel Řepa st.
Kladenský rodák (13. srpna 1915) 
vyrůstal v početné rodině s pěti dětmi, 
ale sportu se věnoval od útlého dětství, 
nejprve v Sokole, později si zvyšoval 
všestrannost a po přestupu do pražských 
Vršovic se věnoval řecko-římskému 
zápasu. Po vyučení se začal psát Řepův 
vztah k motorismu. Složil řidičské 
zkoušky a za volantem vozu Z 18 ujel 
své první kilometry. Další přibývaly za 
volantem plejády značek, s osobními 
vozy taxislužby i s nákladními vozy             
ve službě varnsdorfské mezinárodní 
přepravní  společnosti Schenker a ještě 
později v tamní rmě Velveta. To bylo            
v roce 1947 a o rok později už byl                
u založení pobočky Autoklubu RČs při 
Velvetě a stal se jejím předsedou. 
Nadšení pro motorismus si v roce 1953 
přenesl i do Liberce, kde se setkal               
z řadou stejně zapálených lidí i závod-
níků. Z popudu tamního závodníka 
Leopolda Lancmana začal v roce 1954 
jezdit hlavně automobilové soutěže, 
okruhy jen zřídka. Bylo to vcelku 
logické, neboť vždy spíše tíhnul ke 
čtyřem kolům. Později startoval na 
vozech Škoda, Tatra a BMW. Byl také          
u prvního ročníku mistrovství republiky 
v automobilových soutěžích v roce 1957 
a stal se šampionem ve třídě do           

32600 cm . Potom byl zařazen mezi státní 
reprezentanty, startoval v prvních roční-
cích Rallye Vltava a absolvoval také tři 
ročníky Rallye za mír a přátelství, která 
měřila úctyhodných 5000 km(!). Až na 
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začátku šedesátých let se mu nabídla 
poprvé šance podívat na „západ“.              
S mladoboleslavským Josefem 
Vidnerem, továrním jezdem AZNP, měli 
startovat v nizozemské Tulipánové 
rallye. Vše ale skončilo jinak. Přes 
výsledek z kontrolního závodu repre-
zentantů na Vyskeři, v němž skončil 
Řepa druhý, právě s Vidnerem, nebylo       
z jejich startu nic. Někdo se postaral…
Poslední Řepovou soutěží byl první 
ročník Rallye Šumava, v níž stačil ještě 

3zvítězit v kategorii do 1150 cm . Bylo 
mu padesát a rozhodnutí skončit dodržel. 
Jen v roce 1979, to už žil v Praze, se na 
skok vrátil a se synem Karlem absol-
voval jeden závod do vrchu. Muž, který 
najel v civilním životě přes 3 miliony 
km bez nehody, odešel z tohoto světa        
16. srpna 1991 snad až absurdně.                         
V nemocnici na otravu krve…

JUDr. Gustav Pikhart
Jeho život nekráčel závoděním, nicméně 
motorismem kráčel intenzivně. Jako 
dlouholetý tajemník SZV AČR byl 
vážen především pro svoji píli a oběta-
vost spojenou s vykonáním mnohé 
užitečné práce.
Narodil se 21. září 1915 v pražském 
Podskalí v rodině poštovního úředníka.  
Po vystudování reálného gymnázia        

v Křemencově ulici a později právnické 
fakulty UK, věnoval se úřednickému 
povolání. Krátce na nanční prokura-
tuře, pak v aparátu Svazarmu a ještě 
později na ministerstvu nancí, nicméně 
už ve svém bydlišti ho okouzlil 
motocykl jeho spolubydlících a za 
gymnazijních studií dokázal trávit celou 
noc před budovou Autoklubu a sledoval 
telefonická hlášení o průběhu 
velkolepého závodu 1000 mil 
československých. Tam někde dozrálo 
jeho přání stát se členem Autoklubu. 
Těsně před válkou se stal členem 
dejvické odbočky  Autoklubu. Do práce 
se zapojil hned po válce, když při 
organizaci prvního závodu na Ořechovce 
vypomáhal časoměřičům Pilnáčkovi             
a legendárnímu tajemníku Ronovskému. 
Brzy působil ve funkci časoměřiče na 
závodech v Liberci, Nové Pace i Okruhu 
prezidenta E. Beneše v Sezimově Ústí. 
Osvědčil se a na další závody jezdil                
s panem Šiborem nebo panem Polákem. 
Později vzpomínal na jejich zvláštní 
osudy. Šibor v souvislosti s případem 
plzeňských závodníků Sutnara                      
a Krattnera skončil na několik let                   
v uranových dolech. Časoměřiči 
Polákovi se na poslední chvíli podařilo 
utéct do USA, kde se nakonec stal 
úspěšným podnikatelem. Pikhart byl 
tajemníkem prvního motokrosu v Šárce 
a byl i úředním časoměřičem na první 
Šestidenní ve Zlíně v roce 1947.
Mnoho let působil v motoristické sekci 
ÚV Svazarmu a když plynule znal 
německy, francouzsky a rusky, vedl řadu 
výprav našich závodníků do Norska, 
Švédska, Nizozemska, Rakouska, Polska 
a dalších zemí. Po celou svoji časomě-
řičskou kariéru se na radu Viléma 
Ronovského stranil v zájmu neutrality 
setkávání se závodníky. A tak vše 
doháněl až při svém působení ve SZV 
AČR, kde se dočkal obdivu i úcty, jako 



nevšední přítel a vzácný člověk. Zemřel 
jen několik měsíců před svojí 
devadesátkou, 13. října 2004.

Václav Mašina
Rodák ze Zbraslavic u Kutné Hory (nar. 
11.listopadu 1915) po vyučení nastoupil 
do Zbrojovky Ing. Fr. Janeček začal se 
sportovní činností v roce 1936 na JAP 
350 a jeho prvním startem byla plochá 
dráha na pražském Strahově v kategorii 
juniorů. V červnu stejného roku vyhrál 
Křišťálovou přilbu v Jihlavě, o rok 
později vyhrál v Plzni, pak i první 
slovenskou plochou dráhu v Košicích               
a druhý skončil v Olomouci za známým 
Rakušanem Gutzenhauserem. V roce 
1937 jel dvaadvacetiletý Mašina i 
Velkou motocyklovou soutěž na jawě 
250, vedl si úspěšně a získal zlatou 
plaketu, ještě před tím absolvoval i osmý 
ročník motocyklové zimní soutěže – 
Zbrojovka F. Janeček. Těsně před 

druhou světovou válkou, v roce 1938, se 
zúčastnil i Zimní military ve středočes-
kých Milovicích, kde dojel třetí a také 
Zimní soutěže ARČs. 
Václav Mašina závodil i po válce. Přes 
válku žil v Plzni, v roce 1949  se oženil 
a žil v Klenčí pod Čechovem na 
Domažlicku. Stříbrnou plaketu si přivezl 
v roce 1949 z první Středočeské moto-
cyklové soutěže, v květnu stejného roku 
startoval i ve Velké české soutěži 
vytrvalosti a spolehlivosti, absolvoval 
také legendární Heinzovu soutěž. 
Poslední jeho soutěží byla Jihočeská 
motocyklová v roce 1952, bylo mu 
sedmatřicet a rozhodnutí zanechat 
aktivní činnosti přišlo především                
z popudu manželky. Motorismus ale 
neopustil. Ve svém bydlišti byl u zalo-
žení velice aktivní pobočky Svazarmu,    
v níž působil jako předseda. 
Zemřel ve svých třiapadesáti letech,          
19. prosince 1968.        (JW)

Kalendář 2015
Abyste si mohli udělat čas, počítat s návštěvou našich klasických závodů 
a naplánovat hezké zážitky, nabízíme vám tradičně kalendář letošních 
silničních závodů.
Znovu bude pořádán Přebor ČR v závodech Klasik a Mistrovství ČR v závodech 
pravidelnosti JPHZM.
V kalendáři po dvaceti letech žel není závod ve Dvoře Králové nad Labem, speci-
cký svoji atmosférou, naopak poprvé se pojede v jihočeském Písku. S iniciativy 
Martina Smrže, otce našich závodníků, tam bude obnoven okruh Stanislava Maliny. 
V seriálu už se zabydlel podnik v Jičíně a tradičně se pojedou Hořice, Ostrava 
Radvanice, Nepomuk i Branná.

Přebor ČR Klasik
3. května    Slovácký okruh       Staré město
28. června Okruh St.Maliny     Písek
12. července    Ostrava Radvanice
23. srpna   Česká TT  Hořice

Mistrovství ČR JPHZM
31. května Jičínský okruh                 Jičín
2. srpna  Nepomucký trojúhelník  Nepomuk
13. září  Kolštejnský okruh     Branná
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Zdeněk Trejbal
V roce 1949 skončili s Ing. Drobným 
celkově třetí ve slavné Rallye Monte 
Carlo a dosáhli historicky nejlepšího 
umístění českých jezdců v nejslavnější 
světové soutěži. Letos si připomeneme 
sté výročí jeho narození.

S vozem Simca Gordini v závodě F1 
v Brně 1949

Narodil se 29. listopadu 1915 a jeho 
první motoristický kontakt znamenalo 
setkání s motocyklem ČZ 175, které 
proběhlo roce 1933. Brzy poté si přivezl 
stříbrnou medaili ze známé Heinzovy 
soutěže . Netrvalo dlouho a seznámil se 
se známým konstruktérem Jaroslavem  
F. Kochem, u něhož si v garáži upra-
voval svoji „čízu“ pro soutěže a silniční 
závody.
Podobně jako řadě jiných i Treybalovu 
sportovní dráhu přervala druhá světová 
válka.Po ní se soustředil na silniční 
závody. Vyhrál Zlínskou osmu i Ecce 
Homo ve Šternberku na motocyklu 
HRD, ale v roce 1947 i Pražský 
trojúhelník, kde vedle závodu motocyklů 
vyhrál i kategorii automobilů. V Praze          
v tom roce triumfoval na Velké ceně 
hlavního města Prahy v Motole                  
a v závěru sezóny i na okruhu ve 
Vršovicích. Jezdil s vozem HRD 1500, 
který získal během války a s nímž vyhrál 

13 závodů, včetně jednoho ve 
Švýcarsku.
V dalších sezónách přesedlal Treybal na 
značku Bristol a vstoupil i do světa 
automobilových soutěží. S tímto vozem 
vyhrál spolu s ing. Dobrým nejpres-
tižnější polskou soutěž Raid Polski. Pak 
přišla zimní soutěž Rallye Monte Carlo 
1949 a posléze již zmíněný ohromný 
výsledek. Později na anglickém okruhu 
v Silverstone dokázal na voze Frazer 
Nash porazit legendárního automo-
bilového závodníka Luise Chirona 
jedoucího na voze stejné značky. V roce 
1949 slavil Treybal úspěch i na 
brněnském okruhu, kde zvítězil na voze 
Simca Gordini v rámcovém závodě              
o Cenu Brna.  Závod vozů F 1, v němž               
v rámci jediné poválečné Velké ceny 
Československa automobilů také 
startoval rovněž na voze Simca Gordini, 
pro poruchu ve druhém kole nedokončil. 
Úspěch na brněnské trati slavil i o rok 
později, když podle přepočítavájícího 
koefecientu zvítězil ve dvanáctihodi-
novém závodě.
Život milovníka vážné hudby a skvělého 
fotografa osudově ukončil střet jeho 
vozu s pražskou tramvají v roce 1983.  

(JW)



Karel Březina

Hlas plný motocyklové lásky
Kdyby šel ten hlas pustit z našeho Veterána, pak věřím, že Ti, co by 
ho nepoznali by byli v zanedbatelné menšině. Nedávno se přiznal, 
že ke komentování ho svým způsobem přivedl legendární Láďa 
Štajner, který už nemohl poslouchat řeči tamního hlasatele na 
jednom z našich závodů.

Jen několik hodin po skončení naší 
letošní jarní členské schůze oslaví svoje 
životní jubileum jedna už dlouhá léta             
z nejvýraznějších osobností na místě 
hlasatele, moderátora a konferenciéra ve 
světě domácího motocyklového sportu, 
Karel Březina.
Asi by se dnes těžko hledal závodní 
okruh, kde Karel (nar. 25. března 1945)    
s mikrofonem s typickým a osobitým  
projevem nekomentoval průběh závodu, 
přitom Karlova erudice vždy vychází ze 
skvělé paměti, pečlivých osobních 
poznámek a konečně i z rozsáhlého 
osobního archivu v pozadí.
Je to neuvěřitelné, ale s Karlem jsme se 
blíže seznámili už před dvaatřiceti lety. 
Tehdy sice působil v pražské rmě, která 
měla daleko k motocyklovému 
závodění, ale dokázal lidi kolem sebe 
tak motivovat, že se nakonec rma 
podílela na organizaci několika 
motocyklových závodů v Praze i blíz-
kém okolí.
To už měl za sebou opravdu bohatou 
životní cestu, v níž nechybělo redigování 
krajských novin v Hradci Králové, 
zkušenosti na místě spolujezdce v auto-
mobilové rallye v podorlickém kraji, za 
konstruktérským prknem se mu narodil 
motocyklový motor, dokázal dovést 
závod silničního mistrovství republiky 
do kouzelného městečka pod Orlickými 
horami, do Dobrušky. Ale také se 
posadil za řídítka závodního motocyklu, 
aby stejným bacilem nakazil i svého 

syna Michala, který to dotáhl dál, než 
táta. 
Spočítat Březinovy závody, v nichž 
jejich průběh komentoval, by bylo 
daleko těžší, než ty, v nichž s mikro-
fonem chyběl. Je to prostě pořádná, dnes 
snad ne několikahodinová, ale několika-
denní záležitost, kdyby se měl jeho celo-
životní hlasatelský výkon poslouchat. 
Karel komentoval po několik let                 
i průběh Velké ceny České republiky, 
stále je jeho hlas slyšet z motoristického 
pořadu České televize, na různých 
slavnostních akcích v budově Autoklubu 
AČR nebo v Hořicích a dalších akcích. 
Stačil navíc napsat knížku, jak jinak,         
o motocyklovém závodění. Docela 
hezká bilance na začátku neuvěřitelné 
osmé desítky života.                       (JW)                            
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Pohled na domácí sezónu 1965

Co jsme zažili před padesáti lety
Tak, jako v minulosti, po roční přestávce opět přinášíme bilanci 
toho, čím motoristický rok dýchal právě před padesáti lety v roce 
1965, neboť oživit paměť je vždy potřebné.

Asi největší událostí  toho roku měla být 
Velká cena Československa, neboť se 
dočkali brněnští pořadatelé naplnění 
svého snu a poprvé v historii se u nás 
závodilo o body do silničního 
mistrovství světa motocyklů. Byl 
připraven nově zkrácený 13,940 km 
dlouhý okruh, ale hlavně se u nás měla 
představit světová špička těch nejlepších 
jezdců i strojů. S ní si už nemohl 
poměřit síly Stanislav Malina, který na 
podzim minulého roku tragicky zahynul 
při dopravní nehodě. 
Na startu 15tého poválečného ročníku 
byli Hugh Anderson, Phil Read, Jim 
Redman, Mike Hailwood i Giacomo 
Agostini, představily se stroje Suzuki, 
MZ, Honda, MV Agusta a další.
Okolo trati se nakonec sešlo čtvrt 
milionu diváků, na stupně vítězů se 
dostali jen zahraniční závodníci. První 
body do mistrovství světa na brněnské 
trati si přesto vybojovali František 

3Boček (125 cm ) a František Šťastný 
3(500 cm ) oba na jawách – ČZ (pozn. 

Šťastný na třistapadesátce).
40. ročník slavné Šestidenní se konal 
tentokrát na  legendárním britském 
ostrově Man v Irském moři, dějišti 
nejtěžšího závodu světa Tourist Trophy. 
Proti minulé sezóně  si naši polepšili              
i když závodníci NDR zůstali nad jejich 
síly. Náš sextet v sestavě Zdeněk 
Češpiva, Jaroslav Pudil, Zdeněk 
Polánka, Bohuslav Roučka, Otakar 
Chasák a Petr Válek skončilo na hezkém 
druhém místě.
Motokrosovou Velkou cenu Česko-

3slovenska ve třídě 250 cm  vyhrál               

v Holicích náš Vlastimil Válek na ČZ     
3a ve třídě 500 cm  v Sedlčanech výcho-

doněmecký Paul Friedrichs rovněž na 
našem stroji ČZ.
Šestý ročník naší nejvýznamnější 
automobilové soutěže, Rallye Vltava,         
se stal kořistí vynikajícího nského 
soutěžáka Rauna Aaltonena s britským 
spolujezdcem Tony Ambrosem na voze 
BMC Cooper S.
Znovu se konala i plochodrážní Zlatá 
přilba v Pardubicích. Na stupně vítězů 
vystoupili Rus Farit Šajnurov a naši 
Stanislav Kubíček a Antonín Kasper st., 
všichni na jawách. Motocyklovými 
mistry Československa na silnici se stali                

3v 125 cm  František Boček (ČZ),          
3 3 175 cm  Bohumil Staša (ČZ), 250 cm

3Jan Novotný (Jawa) a 350 cm  František 
Šťastný (Jawa).
Mistrovský titul v motokrosu, v tom 
roce jediný, si vybojoval Karel Pilař          
ve třídě pětistovek na ČZ.
Mistrovské tituly v motocyklových 

3soutěžích vybojovali  v 50 cm  Ján 
3Marha (Jawa Tatran), 125 cm  Petr 

3Válek (ČZ), 175 cm  Zdeněk Polánka 
3(ČZ), 250 cm  Arnošt Zemen st. (ČZ), 

3350 cm  Josef Fojtík (Jawa).
Mistry Československa na ploché dráze 
se stali Luboš Tomíček v jednotlivcích          
a RH Praha v družstvech.
Mistrovství Československa v automo-
bilových soutěžích se konalo ve dvou 
kategoriích a tituly získali v A1 1000 

3cm  Vladimír Hubáček/ Ing. Vojtěch 
Rieger (Renault) a v kategorii v A2    

31300 cm  Jiří Srnský/ Jiří Syrovátko 
(Škoda).                                          (JW)            



Sportovní komisař Jaroslav Švehla

Pavel Tůma: dodnes ji mám uschovanou…
Řada našich členů dodnes vzpomíná na své kamarády – soupeře, 
ale také na řadu obětavých organizátorů a funkcionářů, kteří svojí 
neúnavnou prací a elánem stáli u pořádání desítek našich slavných 
závodů. Mezi ty, který bývá stále často vyslovován, je Jaroslav 
Švehla, tvrdý, ale spravedlivý sportovní komisař. O vzpomínky na 
něho se s námi podělil Ing. Pavel Tůma.

V poválečné éře funkcionářů Svazarmu, 
ČMF a AČR byl sportovní komisař 
Jaroslav Švehla zcela bezkonkurenční 
jedničkou, zejména v disciplínách 
motokrosu a motocyklových soutěží 
enduro. Prakticky po celou sezonu byl 
ve funkci komisaře ve všech důležitých 
závodech, od mezinárodních podniků 
nejvyšší úrovně až po podniky oblastní. 
Často jezdíval i se svojí milou 
manželkou, kterou oslovoval „moje 
Kalupinka“. Já jsem se s ním setkával od 
začátku mé sportovní kariéry tj. od roku 
1953, to mu bylo jedenačtyřicet, až do 
konce jeho činnosti, kterou vykonával 
téměř až do konce svého života.                   
Z mnoha zážitků spojených s výkonem 
sportovního komisaře pana Švehly, bych 
chtěl připomenout alespoň dvě příhody, 
které dostatečně ukazují na jeho origi-
nální přístup při řešení problematických 
situací při terénních závodech.
Ta první vzpomínka se datuje do roku 
1958 k závodu mistrovství republiky 
„Žamberský kotel“. Pro diváky byla trať 
zajímavá především cílovou rovinkou          
s mírným klesáním, dlouhou více jak 
150 metrů, kde zejména pětistovky 
dosahovaly rychlosti kolem 80 km/h. 
Zhruba uprostřed této rovinky byla 
napříč tratě mez s převýšením vysokým 
asi 1,5 – 2 metry, kde jezdci dosahovali 
skoků až 30 metrů. V té době se tam 
scházelo přes 30 000 diváků, kteří 
fandili jak na fotbalovém utkání. Snad 

nejoblíbenějším jezdcem mezi žamber-
skými motoristy byl Jarda Kmoch, který 
v pětistovkách sváděl tvrdé souboje              
s fenomenálním Jaromírem Čížkem.
Oba startovali jako tovární jezdci Jawy 
na speciálech upravených ze čtyřtaktních 
dvouválců Jawa 500 a s nimi Míla 
Souček, tovární jezdec Divišova, na 
stroji ESO. Tehdy ještě nebyly výfukové 
systémy závodních motocyklů omezo-
vané technickými předpisy FIM a tak 
zvuk čtyřtaktních motorů vytočených do 
vysokých obrátek řítících se velkou 
rychlostí po cílové rovině poskytoval 
milovníkům motokrosů úžasný zážitek. 
Já jsem tehdy startoval ve dvěstěpade-
sátkách, takže jsem samozřejmě spolu           
s ostatními jezdci napjatě sledoval 
průběh závodu pětistovek. Startovalo        
se zhruba v polovině cílové roviny, kde 
byla po pravé straně také věž rozhodčích 
a pořadatelská klubovna. Na konci 
startovní roviny následovala prudká 
pravotočivá zatáčka 90° a trať směřo-
vala dál z kopce, kde asi po 30 metrech 
tvořila esovitou vracečku zpět do kopce 
a po dalších 20ti metrech byla další 
vracečka v přímém směru dál. V této 
části byla trať poměrně úzká, vyznačená 
populárním „mlíkem“ a v uvedených 
zatáčkách byly pneumatiky. Po ostrém 
startu pětistovek se ihned ujal vedení 
Čížek. Kmochovi se start moc nepovedl 
a do klikatého úseku najížděl v chumlu 
asi na pátém nebo šestém místě. Aby mu 
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Čížek moc neujel, podjel si Kmoch 
poslední pneumatiku v esíčku, čímž si 
ovšem zkrátil trať. To samozřejmě 
sportovnímu komisaři Švehlovi nemohlo 
uniknout, a tak v následujícím kole 
ukázal Kmochovi černý prapor s jeho 
startovním číslem a vyloučil ho. 
Podstatná část diváků na přírodní stráni 
tu situaci v chumlu jezdců po startu asi 
nezaregistrovala a domnívala se, že 
sporťák jejich oblíbenci neprávem 
ublížil, aby zvýhodnil Jardu Čížka.                
V okamžiku, kdy se před cílovou čárou 
objevil rozhodčí s černým praporem              
a číslem Kmocha, nastalo něco nepřed-
stavitelného. Celá přírodní tribuna 
začala řvát a pískat, hrozit pěstmi                
a postupně se sesouvala dolů k trati, 
takže hrozilo nebezpečí, že rozlícení 
diváci vezmou budovu pořadatelů ztečí. 
Jediné štěstí bylo, že řvoucí motorky 
projíždějící cílovou rovinkou velkou 
rychlostí vzbuzovaly dostatečný respekt. 
Bylo však zřejmé, že po skončení 
závodu dojde nejspíš k „žamberské 
defenestraci“. Jaroušek Švehla to vyřešil 
tak, že šel za Jardou, poprosil ho, aby 
promluvil rozhlasem k divákům                     
a přiznal, že se dopustil přestupku 
zkrácení tratě a že byl poprávu 
vyloučen. Diváci mu zatleskali, nicméně 
při předávání cen na stupni vítězů dávali 
svoji nespokojenost hlasitými výkřiky          
a pískáním.
Druhá vzpomínka je z července roku 
1963 a je z berounského „Závodu 
vítězství v Berouně Brdatkách“. Tamní 
závod mistrovství republiky na trati             
v Brdatkách, patřil vzhledem                        
k blízkosti hlavního města k nejnavště-
vovanějším v republice. V uvedeném 
roce zavedli pořadatelé jako novinku 
start pomocí startovací pásky, podobně 
jako se startuje na ploché dráze. Jenže 
problém byl v tom, že na rozdíl od 
ploché dráhy nás na startovní čáře                    

v první řadě stálo přibližně třicet. Tím  
se stalo, že startovní zařízení nefungo-
valo dostatečně spolehlivě a stávalo se, 
že na obou stranách nevylétlo současně, 
takže se start hlavního závodu musel 
několikrát opakovat. Já jsem stál 
bohužel až na konci pravé strany a při 
druhém nebo třetím startu páska na mé 
straně vyletěla až po ručním zásahu 
pořadatele, takže nás několik 
odstartovalo se značným zpožděním. 
Sportovní komisař pan Švehla na situaci 
nijak nereagoval a závod pokračoval         
a my co jsme startovali z pravé strany, 
jsme byli od začátku na chvostu 
startovního pole. Zatímco v první jízdě 
jsem byl v cíli na šestém místě, v té 
druhé jsem skončil až pětadvacátý.  
Ačkoliv jsem v té době svou výkonností 
jako čistý amatér nepatřil mezi favority 
závodu, kterými byli tehdy ve třídě 

Sportovní komisař Jaroslav Švehla
ve společnosti ředitele závodu Jana Šiffnera 
a technika Jana Palečka



dvěstěpadesátek čtyři tovární jezdci 
Jawy, tři tovární jezdci ČZ a dva                  
z Divišova, přišel po závodě za mnou 
pan Švehla až do depa a povídá 
„Kapišťáku (tak nás všechny oslovoval, 
snad odvozeno od slova chlapišťáku),         
já vím, že jsi byl tím startem poškozený, 
ale já už nemohl start potřetí opakovat, 
tak abys na mě nebyl naštvaný, tak pojď 
se mnou“ a vedl mě do klubovny               
u startu, kde byly vystaveny věcné ceny 
pro úspěšné závodníky v jednotlivých 

třídách a povídá „vyber si co chceš.“  
Tak jsem si vybral krásnou vázu                    
z olovnatého skla se zlatými reliéfy. 
Dodnes ji mám uschovanou ve vitrínce            
a často si při pohledu na ní vzpomenu na 
dávno zesnulého výborného sportovního 
komisaře a dobrého člověka Jarouška 
Švehlu.            Ing. Pavel Tůma

(pozn. Jaroslav Švehla zemřel 
23.10.1992 ve svých osmdesáti letech)

Sůva ze Smrčí

Na začátku loňského podzimu se po 
Josefu Vejvodovi dočkal i další 
devadesátník Rudolf Sůva knižní 
podoby svého životopisu. Práce se 
tentokrát ujal cestovatel, historik                     
a motoristický nadšenec Petr Hošťálek. 
Sůva vyprávěl a vzpomínal, Hošťálek 
psal. Kniha nemůže začít, než podkrko-
nošským lyžováním a pak vůní benzinu 
a závoděním. Více než autenticky 
připomíná těžká poválečná léta plná 
absurdit života, svérázného řízení 
motoristického sportu, nechybí ani 
vzpomínky z osobního života.
Vydání se ujalo pražské nakladatelství 
Grada a „Sůva ze Smrčí“, jak se útlá 
knížka jmenuje rozhodně do 
motoristické knihovničky patří.  

Knihy

(JW)
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Když se řekne

Junkův memoriál
V loňském podzimním čísle Veterána jsme vzpomněli 120. výročí 
narození jedné z největších postav naší závodní automobilové 
historie, Čeňka (Vincence) Junka. Dnes si připomeneme historii 
memoriálu, který ve své době nesl Junkovo jméno.

Je zajímavé, že ač byl Junek především 
automobilovým závodníkem, jedná se          
v případě Junkova memoriálu o plocho-
drážní závod. Jinak mu totiž vzdát hold 
v jeho rodné Dolní Čermné nebylo 
prakticky možné. A tak se za prvním,             
i těmi dalšími ročníky, vydáme do 
podhůří Orlických hor.
Hluboké tóny plochodrážních motorů 
zaburácely do ticha obce poprvé 
uprostřed srpna roku 1949. Možná to 
byla smělá myšlenka nedlouho po 
komunistickém převratu uctít památku, 
ač rodáka, tak muže první republiky              
s jasnými atributy podnikatele. Ale 
podařilo se, to historie dokumentuje. 
Nebylo to ale tak jednoduché, jak by to 
mohlo z těchto řádků vypadat. Ač byl 
plochodrážní podnik pořádaný pobočkou 
autoklubu Lanškroun zařazen do 
kalendáře sezóny 1948 s termínem 
konání 22. srpna 1948, dostali jeho 
pořadatelé první ránu. S platností od             
1. srpna byly totiž pro údajný nedostatek 
pohonných hmot všechny motoristické 
podniky u nás zakázány. Premiéra 
memoriálu tak skončila dřív, než vůbec 
začala. Také o rok později se mělo proti 
konání závodu všechno spiknout. 
Tentokrát bylo v hlavní roli počasí. 
Vytrvalý liják 3. července poničil dráhu, 
ale pořadatele nezlomil. Věnovali 
nezměrné úsilí a snad každý z obce 
pomáhal a tak se třetí pokus, v náhrad-
ním termínu, nakonec podařil. Historie 
Junkova memoriálu mohla 14. srpna 
1949 začít.

Na přírodní tribuně se sešlo přes 10 000 
zvědavých diváků a v parkovišti 
dolnočermnského oválu se sešla opravdu 
velká jména československé ploché 
dráhy – Hugo Rosák, Václav Stanislav, 
Jan Lucák, Karel Kadlec a další. Jeli se 
junioři, senioři i sajdkáry. Závod na 440 
metrů dlouhé dráze vrcholil překva-
pením. Pardubický Miloslav Špinka 
porazil ve nálové jízdě všechny 
soupeře a stal se vítězem prvního 
ročníku Junkova memoriálu.   
I ve druhém ročníku v roce 1950 
triumfovali závodníci z Pardubic, jen 
jméno vítěze se změnilo. Ve nále,             
v němž se sešli Hugo Rosák, Jan Lucák, 
obhájce vítězství Miloslav Špinka a 
Rudolf Havelka, to byl Havelka, který 
vyhrál a porazil Špinku i Lucáka, jenž 
vytvořil nový rekord dráhy časem              
1 : 33,3 min.
Stejný rok 1950 byl pro Dolní Čermnou 
vyjímečný, neboť když byla v Pardu-
bicích v tom roce zrušena Zlatá přilba, 
ujali se pořádání „náhradního“ závodu 



právě pod Orlickým horami. A byla to 
ohromná událost. Sejít se mělo údajně 
35 000 diváků! Za pořadatelství auto-
klubů z Lanškrouna a Pardubic byl 
uskutečněn mezinárodní závod. Sice 
chyběli původně potvrzení Švédové, ale 
přijeli Nizozemci i Rakušané. Jejich 
forma ale na vítězství a porážku našich 
nestačila. Třetím vítězem v pořadí se tak 
stal výborný Hugo Rosák, když porazil 
oba z dosavadních vítězů Havelku                 
i Špinku.
Ještě to nebylo pro plochou dráhu               
v Dolní Čermné všechno. V roce 1950 
byla ustanovena tamní pobočka Auto-
klubu, jehož jednateli byli zvoleni 
pánové Ladislav Filáček a Antonín 
Matuje. Vlastní organizace ale neměla 
mít dlouhé trvání. Brzy se autoklub stal 
součástí celostátní organizace Svazarmu 
a stal odbočkou lanškrounské pobočky             
a po vytoužené samostatnosti byla rázem 
veta.
Navzdory politickým změnám a jejich 
dopadům, se narodil další nápad.                     
V zimním horském prostředí, přímo 
předurčeném uspořádat na tamním 
rybníku plochou dráhu na ledě, se                 
4. února 1951 před 3000 tisíci diváky 
těšil z vítězství opět Miloslav Špinka.
Aktivnímu pořadatelskému sboru ploché 
dráhy se v roce 1951 dostalo mimořád-
ného ocenění v podobě přidělení 
mezinárodního závodu ČSR vers. 
Polsko. 250 mužů neúnavně pracovalo          
a původní travnatá dráha ustoupila 
novému 452 metrů dlouhému škváro-
vému oválu a v Dolní Čermné před 
datem konání 6. června narůstalo napětí.             
Ve středu před závodem byla v denním 
tisku zveřejněna jména 12ti polských 
závodníků, kteří měli na tamní dráze 
nastoupit. Jaké poměry tehdy panovaly, 
to nemůže lépe charakterizovat událost, 
k níž došlo jen několik hodin před 
startem závodu. Rozletěla se totiž 

zpráva, že Poláci nepřijedou! To byla ta 
ideologická, propagovaná soudržnost… 
Nevadilo, kolik úsilí stála příprava                
i nancováním závodu. Poslední 
záchranou, jak věrné diváky nezklamat    
(pozn. nakonec jich přišlo 10 000), bylo 
náhradní utkání Čechy : Morava. 
Skončilo 80 : 71 pro Čechy.
Epizoda s promarněným mezinárodním 
utkáním měla mít pokračování. Už byly 
vyvěšeny plakáty na třetí ročník Junkova 
memoriálu, jenž se měl konat 29. června 
1952, když přišla epidemie slintavky             
a kulhavky a zákaz konání závodu.                 
O pouhé dva dny později přišel komu-
nistický zákaz pořádání všech plochých 
drah do konce roku. Inu, plochá dráha se 
mocným zřejmě přestala líbit…
O rok později, v roce 1953, se ale opět 
závodilo a mezi vítěze IV. Junkova 
memoriálu se poprvé zapsal Hugo 
Rosák.
V roce 1954 byla zavedena novinka.           
V. Junkův memoriál byl zároveň 
podnikem obnoveného mistrovství 
republiky resp. přeboru ČSR. Ač bylo 
léto, počasí závodu nepřálo a 11 000 

Na dráze v Dolní Černé jede Evžen Erban
(vpravo)
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promoklých diváků vidělo dramatickou 
nálovou jízdu, v níž spadli favorizovaní 
Hugo Rosák i Miloslav Špinka a Jan 
Lucák nakonec porazil Václava 
Stanislava.
Tentokrát až na závěr sezóny, v polovině 
října,  se konal VI. ročník Junkova 
memoriálu. Vítězem se stal vítěz 
prvního ročníku Miloslav Špinka, 
přičemž byl závod konán také jako první 
ročník domácí ligy mezi družstvy 
KAMK Pardubice a KAMK Praha. Pak 
nastala několikaletá přestávka. Z nej-
různějších důvodů. K těm smysluplněj-
ším patřily velké stavební úpravy                
v prostoru závodiště. Byla zkrácena trať, 
navezeno bylo 82 nákladních aut se 
škvárou, hlediště dostalo 3000 laviček, 
bylo odpracováno 6 tisíc brigádnických   
hodin. K méně smysluplnějším patřilo 
vyšetřování kriminálky v tamní JZD            
za nesprávně fakturované práce.
Závodění se do Dolní Čermné vrátilo na 
začátku prázdnin v roce 1961. Navzdory 
dešti byla investice pořadatelů alespoň 
částečně zhodnocena. Sjelo se 255 aut, 
910 (!) motorek a v hledišti bylo 7100 
diváků. Na 444 metrů dlouhé dráze se po 
11ti letech opakovalo jméno vítěze, jímž 
byl nestárnoucí pardubický matador 

Rudolf Havelka, který zároveň časem            
1 : 20,2 min. postavil rekord dráhy.
Druhý poločas plochodrážních svátků 
pod Orlickými horami pokračoval             
i v roce 1962 osmým ročníkem Junkova 
memoriálu a závodem mistrovství 
republiky. Zaplněné hlediště s 11 000 
diváky vidělo opět dobré výkony                 
a poprvé i nového vítěze, jednoho                 
z našich nejlepších plochodrážníků 
šedesátých let, pražského člena RH 
Luboše Tomíčka.
V sezóně 1963 burácejí motory hned 
dvakrát. Nejprve s příchodem jara při 
soustředění naší reprezentace a poslední 
červnový den při devátém ročníku 
Junkova memoriálu. Ten byl znovu 
doplněn o závod mistrovství republiky. 
Stal se kořistí Rudolfa Havelky před 
Karlem Průšou a Antonínem Švábem. 
Havelka se navíc stal i vítězem memo-
riálu.
Méně vydařenou byla sezóna násle-
dující. Jen jeden závod jako druhý závod 
kvalikační skupiny D byl daleko za 
nabídkami předloženými divákům           
v minulosti. Závod sice vyhrál Jaroslav 
Volf, ale závěrečnou 20. jízdu pozna-
menal hromadný pád čtyř jezdců, jehož 
tragickou obětí táborský závodník Josef 

Nástup jezdců v roce 1969 na snímku Jana Janů. Zprava trenér Laštovka, 8 Laštovka, 
9 Špinka, 10 Blecha, 11 Dejmek, 12 B. Mareš, 13 Erban, 14 Hilmar



Slunéčko, startující za České Budějo-
vice. Do konce sezóny se už v Dolní 
Čermné nezávodilo a ani jubilejní               
10. ročník Junkova memoriálu odstar-
tován nebyl. Nejelo se ani v roce 1965.
Zimou prokřehlá dvoutisícovka 
nejvěrnějších se sešla 23. dubna 1966 na 
utkání Pardubice – Kopřivnice. Vyhráli 
„hosté“ z Moravy 43 : 34.
Po dvou letech jako by lidé na plochou 
dráhu pozapomněli a 11. ročník 
memoriálu přišlo v roce 1966 navštívit 
slabších 8 000 diváků. V novém traťo-
vém rekordu 1 : 18,0 min. zvítězil 
podruhé od roku 1962 pražský Luboš 
Tomíček.
Vrcholem sezóny 1967 byl 12. ročník 
Junkova memoriálu. Závod byl tentokrát 

mezinárodní, za účasti závodníků                
z SSSR, Nizozemska, Finska, Dánska           
a Švédska. Potřetí se mezi vítěze 
závodu, který vidělo 6 000 diváků, 
zapsal Luboš Tomíček, v té době náš 
nejlepší plošinář.
Pak nastal soumrak ploché dráhy u nás          
a řada našich plochodrážních stadionů 
zanikla. Ten v Dolní Čermné se mezi žel 
zařadil také. Snad i dílem proto, že              
v celé jeho historii chyběly po okraji 
dráhy mantinely. Pozdější pokusy                
o obnovení závodu několikrát nevyšly, 
ale řada pamětníků ještě dnes vzpomíná 
a zná odpověď na otázku, co to je, když 
se řekne Junkův memoriál.            (JW)

�Pozor!!!��

Těšíme se na vaši hojnou účast.

SEJDEME�SE��21.�BŘEZNA
členská schůze
Svazu závodníků veteránů Autoklubu ČR
se uskuteční v sobotu 21. března 2015 od 8 do 12 hod.
ve velkém sále AČR a v přilehlých prostorách.

Junkův memoriál

1.ročník  14.8.1949 Miloslav Špinka (1 : 39,5)
2. ročník 16.7.1950 Rudolf Havelka (1 : 35,0)
3. ročník 29.6.1952 nekonán
4. ročník 28.6.1953 Hugo Rosák (1 : 32,8)
5. ročník 18.7.1954 Jan Lucák (1 : 35,5)
6. ročník 14.10.1955 Miloslav Špinka
7. ročník 9.7.1961  Rudolf Havelka (1 : 20,2)
8. ročník 12.8.1962 Luboš Tomíček (1 : 19,0)
9. ročník 30.6.1963 Rudolf Havelka
10. ročník 20.9.1964 nekonán
11. ročník 7.8.1966  Luboš Tomíček (1 : 18,0)
12. ročník 17.9.1967 Luboš Tomíček
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To byl…
František „Frankie“ Mrázek

I na konci roku přicházejí smutné 
správy. Závěr toho posledního nebyl 
výjimkou. Odešla legenda motocyklo-
vých okruhů, brněnský motocyklový 
závodník František Mrázek.
Stal se jednou z nejvýraznějších osob-
ností z generace Roberta Janky, Bořivoje 
Sedláka, Miroslava Čady a dalších.
Narodil se 8. května 1936 a závodil od 
roku 1950. Jedním z jeho prvních 
větších úspěchů bylo absolutní vítězství 
v prvním ročníku Orlického okruhu               
v Ústí nad Orlicí v roce 1954, kdy mu 
bylo teprve osmnáct let. Po řadě regio-
nálních úspěchů se František Mrázek 
posunul do mistrovství republiky a dál 
stoupal mezi naší motocyklovou špičku. 
V roce 1962 vystoupal až na místo 
mistra republiky v prestižní třídě 
třistapadesátek. To byl jistě významný 
úspěch v kubatuře plné zvučných jmen   
a továrních jezdců. Jistou pikantnost 
tohoto výsledku umocňuje skutečnost, 
že Mrázek v té sezóně nevyhrál ani 
jeden mistrovský závod a skončil 
čtyřikrát na druhém místě v Hořicích, ve 

Znojmě, Rosicích a Olomouci. Nakonec 
jeho kariéra bez vítězství byť v jednom 
závodě mistrovství Československa už 
zůstane navždy historií.
Životní cesta brněnského závodníka byla 
v šedesátých letech spojena s naší vyni-
kající krasobruslařkou Janou Dočeka-
lovou – Mrázkovou, která skončila             
v roce 1960 na zimních olympijských 
hrách v americkém Squaw Valley na 
čtvrtém místě. Startovala ještě                    
i v Innsbrucku o čtyři roky později, pak 
ale naši sportovní manželé rodnou 
domovinu opustili a začali žít v Kanadě, 
kde v roce 1968 získali tamní občanství. 
Nejprve se těžce probíjeli životem, 
ovšem už jako Frankie nemohl Mrázek 
bez motocyklového závodění být. Od 
roku 1966 začal závodit v severní 
Americe. Startoval a vítězil v Kanadě, 
USA, Austrálii i na Novém Zélandě.           
V roce 1976 byl zvolen Jezdcem roku 
severní Ameriky, získal titul mezinárod-
ního mistra severní Ameriky a stal se 
mistrem USA ve vytrvalostních závo-
dech. K jeho úspěchům patří i vítězství 
ve třídě supermono na legendárním 
americkém okruhu v Daytoně Beach. 
Méně se dnes už ví, že byl prvním 
Čechem, který bodoval v mistrovství 
světa superbiků. Stalo se tak v sezóně 
1991, kdy dojel v závodě v kanadském 
Mosportu na ducati na 13. resp.                   
14. místě. 
Na přelomu tisíciletí se s rodinou vrátil 
do své domoviny. Bylo mu už přes 
šedesát, ale závodnické srdíčko měl stále 
a tak se jeho jméno znovu zabydlelo ve 
startovních listinách, tentokrát domácích 
veteránských závodů. Vystřídal starou 
jawu, pak yamahu, aby se s legendárním 
triumphem dále pral s mladšími soupeři.
Tam nahoře, v motocyklovém nebi, bylo 
ke konci roku ještě jedno volné místo. 
29. prosince 2014 ho František Mrázek 
zaplnil….                           (JW)



EXTRA

Milan Špinka

Ledařský král II.
Syn pardubického plochodrážního závodníka Miloslava Špinky se 
dokonale „potatil“. Svými výsledky jako jeden z mála překonal 
tátu. Co by za to ostatní tátové dali. To platí i dnes.

K motocyklové technice neměl mladý 
Milan daleko, pravidelně jezdil na 
závody s tátou, ale především se podílel 
na přípravě strojů. Ještě před tím, do 
svých patnácti, se věnoval sálové 
cyklistice a vedle tolik důležitých prvků 
stability, dostával do sebe i zásady 
sportovního chování. Brzy potom si 
vyzkoušel svůj první motocykl. Stará 
„číza“ 175 v tamní pískovně mu 
posloužila k prvním motokrosovým 
zkušenostem, ale tato disciplína ho 
nakonec nijak neokouzlila.
Rozhodujícím momentem Špinkovy 
kariéry byl jeho přechod do učení                

v divišovské Jawě, kde zároveň mohl 
nové motocykly i zajíždět a současně 
detailně poznat plochodrážní techniku.
V roce 1969 nastoupil do Rudé hvězdy 
jako jezdec a stal se z něho všestranný 
závodník. Jeho talent ho přivedl v roce 
1973 až do nále mistrovství světa na 
ledové ploché dráze v Inzellu a Milan             
si vedl skvěle, když získal bronzovou 
medaili. A to v tom roce neměl být 
konec výborným výsledků. Dostal se              
i do nále na dlouhé ploché dráze                 
a v závěru sezóny dočkal se v prostředí, 
odkud vycházel, velkého triumfu            

Po vítězství ve Zlaté přilbě v roce 1973
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v podobě vítězství v pardubické Zlaté 
přilbě. Zapsal se tak mezi nepočetnou 
skupinu českých závodníků, kterým se 
podařilo zvítězit v tomto prestižním 
plochodrážním podniku.
Životního výsledku ovšem dosáhl už          
v příštím roce 1974. A bylo to na dráze, 
nám tak důvěrně známé, ve švédském 
Nassjö. Zajel tam skvělý závod, porazil 
celou světovou špičku a po Antonínu 
Švábovi se na stejné dráze stal druhým 
českým mistrem světa v této dramatické 
disciplíně. Sbírku medailí z mistrovství 
světa pak zkompletoval v roce 1976, 
když bronzovou přivezl z nizozemského 
Assenu. Už v květnu téhož roku 
podepsal profesionální smlouvu do 
britské ligy, ovšem ještě před odjezdem 
do Anglie těžce havaroval na soustředění 
v Ostravě. Několik dní se pohyboval na 
hranici klinické smrti, sice se později 
zotavil, ale sezónu mohl „zabalit“. Hned 
na začátku ledna 1977 se na táborském 
Jordánu opět vážně zranil a zranění               
s trvalými následky léčil celou sezónu. 
Na britské ostrovy se dostal až v roce 
1979, kde startoval v družstvech Ipswich 
a Swindon.

Špinka i přes těžké karamboly se stal 
plochodrážním nezmarem. V letech 
1980 a 1981 se dostal do nále na 
travnaté dráze a s kamarádem Zdeňkem 
Kudrnou vytvořili neporazitelnou 
dvojici, když v letech 1980, 1981              
a 1982 přivezli třikrát stříbrné medaile           
z mistrovství světa dvojic na ledové 
ploché dráze.
Odvážný závodník se závoděním skončil 
v sezóně 1985 a jeho bilance, nebýt 
zranění, mohla být určitě ještě bohatější.
Po skončení aktivní kariéry závodník, 
který už dávno patří mezi naše legendy, 
plochodrážní svět neopustil. Ještě před 
tím dokončil studium na fakultě FTVS         
a řadu let působil i jako mezinárodní 
rozhodčí ploché dráhy. Dodnes aktivně 
působí v kolektivu mateřského klubu 
Olymp Praha na Markétě. Snad                
v každém závodě zařizuje, aby podnik 
dopadl bez jediné chybičky. Setkává          
se se světovými hvězdami, které 
přijíždějí na náš pražský stadión             
a vrací se ve svých vzpomínkách do 
časů, kdy i on patřil mezi ty nejlepší na 
světě.
                                                         (JW)

Jeden
z nejlepším
plošinářů 
historie 
Milan Špinka 
má vedle titulu 
mistra světa 
i kompletní 
sbírku medailí 
z ledového
mistrovství 
světa, tituly 
mistra republiky
i vítězství 
ve Zlaté  přilbě 
v Pardubicích



EXTRA

František Šťastný 

Jeho odvaha brala dech, jeho humor byl 
úžasný
Šťastného životní příběh by vydal na několik knih a každá by měla 
co říci. Nemohl chybět nikde, kde byla legrace, přátelství a dobrá 
nálada. Tu neztrácel ani když ho zužovaly bolesti utrpěné                         
v hrůzostrašných pádech. Nikdy ho ale nezlomily. 

Když se lámalo milénium, stal se 
nejlepším motocyklovým závodníkem 
století. Určitě právem, neboť kariéra 
našeho čtyřnásobného vítěze závodů 
mistrovství světa a držitele devíti replik 
z Tourist Trophy, dodnes oslovuje 
milovníky závodění daleko za hranicemi 
našeho státu. Mohl se možná stát 
mistrem světa a jeho „ … jsem českej 
kluk a vypráším je na české motorce…“ 
může dnes působit úsměvně. Jeho vztah 
k rodné zemi byl ovšem mimořádný.
O sport se začal zajímat rodák                      
z Kochánek ( narozen 12. listopadu 
1927) jako učeň rmy ASAP ( dnes Auto 
Škoda Mladá Boleslav) a na radu 
kamarádů se dal na cyklistiku. To bylo 
za války, teprve v roce 1948 se dočkal 
uspokojivých výsledků a dokonce je 
připomínán jeho start v Závodě míru. 
Ale to už za sebou první rok motocyklo-
vého závodění na staré „dékávce“.              
Po šesti letech, vyplněných neustálými 

problémy s poruchovými stroji, se 
prosadil a jako tovární jezdec nastou-
pivší za tragicky zahynulého Jana 
Novotného do pražské Jawy,  zúročil 
svůj velký talent.
Je těžké odhadnout, kolik diváků jezdilo 
během let, kdy závodil, jenom proto, aby 
viděli populárního Frantu. Šťastný byl 
nezapomenutelný, dokázal hnát své jawy 
vždy nesmlouvavě, dokázal protrpět celý 
závod bez sedla a mučit se posazem na 
rámu motocyklu. Dokázal vystoupit na 
stupně vítězů i potom, co se Jawa 

Čestné kolo po památném vítězství ve Velké
ceně Švédska v roce 1961
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přeorientovala ze čtyřdobé na dvoudobé 
stroje.
Od svého nenápadného prvního startu              
s motocyklem Blesk Special v roce 
1952, což byl krycí název pro stařičký 
norton, se vypracoval s osmi vítězstvími 
na nejúspěšnějšího závodníka naší velké 
ceny. Brněnský okruh měl rád, cenil si 
jeho obtížnosti, protože byl přesvědčen  
o tom, že prověřuje jezdecké umění až 
na samotný vrchol.
Jedinečná Šťastného bilance v mistrov-
ství světa začíná pátým místem v nizo-

zemské velké ceně v roce 1957. Když       
o dvanáct let později bodoval ve třídách 
dvěstěpadesátek a třistapadesátek napo-
sledy, ještě se v silnější kubatuře vešel 
do první světové desítky a v Německu         
a Jugoslávii dokonce stál ve dvaačtyři-
ceti letech na stupních vítězů. Šťastný na 
ně vystoupil celkem 21krát, čtyřikrát stál 
nejvýše, bodoval v 52 závodech v době, 
kdy si body připisovalo jenom šest 
závodníků v cíli. Byl prvním Čechem, 
který závodil v Japonsku, Indii a v Indo-
nésii. Mimořádné popularitě se těšil na 
Tourist Trophy, kde se „Frankie“ dostal 
až na titulní stránku publikace vydané          
k diamantovému výročí založení 
závodu. 
Kariéra našeho nejlepšího závodníka 
historie byla doprovázena řadu těžkých 
pádů  s následnými zraněními, jejich 
důsledky se s přibývajícím věkem 
hlásily stále intenzivněji. Nedlouho po 
udělení životního ocenění se jeho 
zdravotní stav výrazně zhoršil. Zemřel     
8. dubna 2000.

Na okruhu v Opatii s novou dvoudobou 
čtyřválcovou jawou 350 

Byla to 
nezapomenutelná 
sezóna 1961. 
Šťastný s Havlem 
proháněli 
ve třistapadesátkách
všechny soupeře. 
Šlapali na paty
nejlepší značce světa 
italské MV Agustě, 
nakonec obsadili
 druhé a třetí místo 
v mistrovství světa

(JW)



Tratě pod koly našich jezdců

 Hornickou Příbramí

Silniční motocyklový závod ve středo-
českém hornickém městě, v němž se 
závodní historie začala psát bezmála 
před pětašedesáti lety, se stal velice 
populárním v životě města. Pamětníci 
ještě dnes s pýchou vzpomínají na to,          
že tam závodil František Šťastný. Na 
krátkém 1,00 km dlouhém městském 
okruhu se poprvé závodilo v roce 1951   
a vítězi se stali Karel Krystýn (125), 
Oldřich Kába (250) a Jindřich Kostlivec 
(500), který se stal na walteru 250 
současně vítězem prvního ročníku. 
Absolutním vítězem druhého ročníku          
v roce 1952 na již prodlouženém okruhu 
(1,7 km) se stal František Šťastný na 
nortonu a v následujícím ročníku další          
z legend Jiří Simandl na esu. V roce 
1954 se mezi absolutní vítěze zapsal 
Ladislav Baťovec, ale pak byla až do 

roku 1962 přestávka. V tom roce se ale 
jelo hned dvakrát. V květnu se absolut-
ním vítězem stal František Helikar                   
a v říjnu znovu František Šťastný. 
Také v roce 1966 se jelo dvakrát.                  
V květnu rámci se jel devátý ročník,            
v říjnu se pak jel jubilejní desátý ročník. 
Jeho výsledky však nebyly dochovány         
a kdyby je někdo z našich členů měl, 
zkuste prosím pomoci. Naposledy se jelo 
v Příbrami v roce 1967, kdy byl konán 
11. ročník závodu a kdy byl závod 
zařazen do kalendáře mistrovství 
republiky. 
V Příbrami se ale závodilo i v terénu          
a dnes patří mezi tamní stálice i 
automobilová soutěž Rallye Příbram.         
Ta je mezi našimi soutěžáky 
opravdovým pojmem. 

(JW)
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Při vzpomínce na Františka Šťastného jsme vybrali z archivu Ludvíka Houžvice méně
známý snímek Jaroslava Sejka zachycující cítovského závodníka za řídítky Šťasného
třistapadesátky

Snímek z archivu Miloslava Vališe nám připomíná poslední nástup závodníků na starém
brněnském okruhu v roce 1986. Zleva Josef Vejvoda, Václav Parus, František Helikar,
Ladislav Štajner, Jaroslav Simandl, Jiří Hlaváč, František Fert , ??? a Miroslav Vališ
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