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SVAZ ZÁVODNÍKŮ VETERÁNŮ INFORMUJE
l Svaz závodníků veteránů (SZV) při
Autoklubu České republiky (AČR) sídlí
v budově Autoklubu ČR (proti Hlavnímu 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

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.

ň
Jiří Wohlmuth

Josef Vejvoda - první vítěz poválečné Velké ceny
Československa

Ve znamení raka z Rakovníka
Emblém raka na čele přilby prvního poválečného vítěze naší Velké
ceny provázel Josefa Vejvodu po devět let jeho závodní činnosti.
Napovídal, odkud rakovnický závodník přijíždí.
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Začátky Josefa Vejvody
a mechanika Štěpánka

S populárním rakem na přilbě na okruhu v Jihlavě 1. července 1956
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(JW)
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Legenda má 85

Motocyklový mág Otto Krmíček
Postavit 34 závodních motocyklů, v létě hrát fotbal, v zimě, kdy se
na strojích pracuje nejusilovněji, hrát i závodně lední hokej, starat
se o rodinu a postavit dům. Jakoby to nešlo ani na rozum.
Těžko uvěřitelných sedmdesát let svého
života se pohybuje hodonínský rodák,
žijící dnes v blízkém Rohatci, Otto
Krmíček ( * 14. února 1929) mezi
motocykly. Není divu, že je dnes jeho
jméno dobře známo nejen mezi
desítkami lidí stejného zájmu doma
i v zahraničí. Je pochopitelně nesmazatelně zapsáno i ve výsledcích nespočetné
řady závodů, regionálních, celorepublikových i mezinárodních. Otto Krmíček,
stále ve výborné fyzické a duševní
kondici, se stal už dnes nezapomenutelnou ikonou.
První, a to ohromnou školou, která mu
dala základy doslova na celý život, bylo
učení u hodonínské firmy pana Popelky.
Tam se krátce po válce, kdy byl mladý
Otto třetí rok v učení, denně netrhly
dveře. Přicházeli majitelé nejrůznějších
motocyklů a značek, zpravidla nepojízdných. Válka udělala své a nezbylo,
než každý motocykl rozebrat do
posledního šroubku. Vyčistit, zachránit
použitelné, znovu sestavit, promazat
a uvést do chodu a také zjistit, co bylo
na motocyklu dobře a co by mělo nebo
mohlo být jinak. A tak se v roce 1947
Krmíček vyučil a záhy dostal nabídku
majitele autodílny z nedalekého Holíče
pana Blažka na místo mistra dílny. Bylo
to lákavé zvlášť, když byl Blažek
majitelem dvěstěpadesátky a třistapadesátky Walter, ale Krmíček se
nakonec rozhodl jinak. Odešel do
Bratislavy a později na Oravu, na stavbu
přehrady. Na Slovensku absolvoval
v Trnavě v roce 1948 na stařičkém
williersu i svůj první motocyklový

závod. Pak se vrátil. Psal se rok 1950,
byl finančně velice slušně zajištěn
a mohl se začít věnovat tomu nejoblíbenějšímu – motocyklům.
Krátce potom se Krmíček dočkal svého
prvního motocyklu. Byla to dvoudobá
vzduchem chlazená jednoválcová
stopětadvacítka DKW. Ta vycházela
z nejznámějšího modelu RT 125
německé továrny, konstruovaného
Hermannem Weberem, s hliníkovým
válcem a litinovými kartery. Na mladého
hodonínského závodníka ale čekalo
neskutečné množství práce, než se mohl
v „dobovém“ ústroji a helmě zúčastnit
prvního závodu v Gottwaldově v roce
1950. Na motocyklu se muselo opravit

Na trati závodu Ecce Homo ve Šternberku
v červnu 1958

všechno, nemluvě o lopotném shánění
nejrůznějších dílů a součástek. Ale
vyplatilo se. Krmíček byl nejrychlejší,
vyhrál a domů si odvezl nejen hezké
peníze, ale i krásný pohár, dodnes
uchovaný v rodinné vitríně.
„Dékávě“ zůstal věrný několik sezón,
ale vývoj šel dál, motocykl už nestačil
konkurenci a tak se postupem času
orientoval na strakonické motocykly ČZ,
především na stopětasedmdesátky. Jako
pětadvacetiletý se v roce 1954 poprvé
postavil v Brně na start Velké ceny
Československa právě na ČZ. O tři roky
později, v roce 1957, dostal Krmíček ze
Strakonic čtyřdobou jednoválcovou
stopětadvacítku s rozvodem OHC
a startoval s ní i na Velké ceně
Československa 1957. Porucha
karburátoru ovšem znamenala, že
nenastartoval a tlačil až do Bosonoh.
Vrátil se tedy znovu ke strojům třídy
175 cm3 a postupně pracoval na třech
motocyklech různé koncepce. První měl
válec z hliníkového odlitku, druhý měl
klasické provedení ČZ a třetí typ měl
motor z populárního typu „Scot“ se
čtyřstupňovou převodovkou. Ve spolupráci se strakonickým závodníkem

a především věhlasným mechanikem
Janem Báčem se pustil i do pětistupňové
převodovky, ale práce nebyly dokončeny
a zůstalo u řešení se čtyřmi převodovými
stupni.
Na konci padesátých a počátkem
šedesátých let minulého století se
Krmíček spojil se závodnickým kolegou
Ladislavem Duboczym a získal řadu dílů
pro stavbu nové stopětadvacítky ČZ
OHC. Ke stavbě přistoupil s pečlivostí
a precizností sobě vlastní a když se
v roce 1961 s ní poprvé představil
v parkovišti závodních strojů v Hořicích,
neunikla vcelku logicky pozornosti
legendárního strakonického šéfkonstruktéra Jaroslava Waltera. Nemohlo být
kvalifikovanějšího posudku, než byla
slova z jeho úst v okamžiku, kdy uznale
se svým doprovodem prohlédl
Krmíčkovu práci: „ Kéž by jednou
v životě vyjela z fabriky taková
motorka“.
Ještě jednou, ve chvíli, kdy pracoval na
vylepšení silnější dvěstěpadesátky ČZ,

Otto Krmíček na trati Velké ceny
Československa v roce 1957
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Na rychlé kapotované ČZ 250 na okruhu
v Rosicích (1962)

se dočkal Krmíček uznání již zmíněného
pana Waltera. To když se pochlubil, že
s vlastnoručně vyrobenou ojnicí jezdil
už dva roky. Dostal za to od ČZ novou
ojnici, když pan Walter konstatoval:
„A na to jsme nepřišli?“. S dvěstěpadesátkou se dočkal v Rosicích v roce 1963
i třetího místa v závodě mistrovství
republiky, ale výrazněji se v dalších
letech prosadil především ve slabších
stopětadvacítkách. Na nich aplikoval
řešení, kdy byl motor součástí rámu,
namontoval nádrž z pantalového plechu,
spolupracoval s pracovníky z LETu
Kunovice, díky Ing. Stanislavu Zajícovi
vyráběl součástky na odvalovací fréze
a vačky navařované stelitem mu vyrobili
v Miroslavi. Stranou nezůstala ani
spolupráce s Tatrou v Kopřivnici. To už
měl Krmníček opravdu jméno. Jeho
ČZ 125 patřila v polovině šedesátých let
opravdu mezi velice rychlé. Krmíček
dojel v roce 1967 třetí v Gottwaldově
a o rok později druhý ve Velkém
Meziříčí v závodech mistrovství
republiky, když ve zmíněných letech
skončil celkově na hezkém třetím místě.
Pak ale Strakonice zakončily sportovní
činnost. K novým yamahám 250 nebo
350 měl hodonínský nadšenec daleko,
a tak shodou okolností Krmíčka v té
době oslovily Považské strojírny
z Považské Bystrice, které se v té době
s motocyklem Tatran snažily vstoupit
do nové třídy padesátek. A tak se
hodonínský závodník začal podílet na

vývoji motocyklů a přepracoval řadu
dílů a prvků. Do jednoválcového
dvoudobého motoru montoval vlastní
čepy, ložiska, klikovou hřídel, vyrobil
vlastní dvouklíčové bubnové brzdy
a motor zabudovaný do vlastních rámů
měl kvalitní písty německé firmy Mahle.
V konkurenci jedné z nejpočetněji
obsazovaných tříd patřil mezi ty
nejlepší. S tatranem 9 krát stál na
stupních vítězů, vyhrál v Ústí nad
Labem, Žďáru nad Sázavou a Velkém
Meziříčí, ale především 7 z 13. sezón
figuroval v republikové první desítce.
V letech 1973 jako vicemistr republiky.
Na přelomu sedmdesátých let se
v Považské Bystrici připravovala
i silnější stopětadvacítka. S její jednoválcovou verzí, značně přestavěnou,
s šestistupňovou převodovkou startoval
v letech 1972 – 1975, když nejlépe si
vedl v poslední sezóně, kdy dokončil
všech 6 závodů a skončil v mistrovství
republiky celkově osmý. Stroj měl
přepracovanou převodovku ze soutěžního tatranu, upravený rám, přední
vidlici z kývačky jawy, zadní bubnovou
brzdu z jawy, původní bateriové
zapalování bylo postupem času
zaměněno za vlastnoručně vyrobené
kontaktní.
Po té zásadně změnil svůj strojový park.
V padesátkách zabudoval do vlastního
rámu dvoudobý kapalinou chlazený
jednoválec Kreidler 50 a do druhého
motocyklu další německý motor MZ
125. I s ním se znovu vešel mezi první
republikovou desítku v letech 1976
a 1977. Pak přišlo období, kdy byly
u nás stavěny dvouválcové stopětadvacítky dle vzoru italské Morbidelli,

u nich také pochopitelně hodonínský
mág nechyběl, dodával díly a klikové
hřídele pro motocykly MBS, Juventa
a Zupa, když byly připraveny modely
na vlastní dvouválec. K realizaci ale
nedošlo. To už stavěl motocykly mimo
svoji dílnu také v hodonínské dílně
tamního Autoklubu, kalení se provádělo
v břeclavské Armaturce, využívalo se
také Ústředních dílen Naftových dolů
a spolupracovalo se i s ZVL Skalica. Na
lapování a výrobě pístů se spolupracovalo s Josefem Smejkalem. S nástupem
nové třídy osmdesátek v roce v roce
1984 se Krmíčkovy motocykly konečně
dočkaly samostatného označení MOK
(Motocykl Otty Krmíčka). Základem
byl znovu jednoválcový dvoudobý
motor Kreidler ve vlastním rámu,
s vlastnoručně upravenou převodovou
skříní, šoupátkem a vzhledem k vyšší
váze pístu i zesílenou ojnicí. Na přelomu
tisíciletí se Krmníček aktivně podílel
i na ladění jednoválce stroje Cagiva 125
startující v republikovém poháru.
Krmíček svoji závodnickou kariéru
ukončil ve svých 57 letech
v roce 1981.Za léta své praxe získal
obdivuhodné vědomosti v oblasti
konstrukce a materiálů i funkce
jednotlivých dílů a součástek. Jeho
nabyté vědomosti jsou takové, že je bez
uzardění uznávají i kapacity s vysokoškolským vzděláním. Nikdy nepostavil

Na padesátce Tatran v Ústí n. L. v roce 1973

svůj kompletní motocykl, ale sestavením
vlastně vyrobených komponentů dokázal
nabídnout špičkový stroj. Méně se dnes
ví, že Krmíčkovo ladění je v pozadí
výsledků několika renomovaných
špičkových týmů zúčastňujících se
mistrovství světa. Spolupracoval
s německými týmy, pracoval s předním
Rakušanem, předčasně zesnulým
Hansem Hummelem, je blízkým
spolupracovníkem dalšího Rakušana
Haralda Bartola z týmu KTM, kterému
dodával ojnice a kliky pro motocykly
prvního ročníku Rookie Cupu pro mladé
začínající naděje silničního závodění.
Není pochyb o tom, že Krmníčkova
motocyklová kariéra patří do zlatého
fondu naší historie závodění.
(JW)

S vlastním motocyklem MOK 50 s motorem
Kreidler
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Sedmdesátka Bohumila Staši

Závodní motocykly s pečetí kvality a nadšení
K letošním jubilantům se na sklonku dubna přiřadí i strakonický
silniční motocyklový závodník Bohumil Staša. O kariéře
dvacetinásobného mistra republiky a vítěze 90 mistrovských
závodů se již popsalo hodně, i proto si tentokrát přiblížíme spíše
poslední dobu, kdy naše legenda zůstala i dále věrna milované
motocyklové technice.

V roce 1968 při cestě za vítězstvím ve Velké
ceně Rakouska v Salzburgu

S legendárním strakonickým čtyřválcem na
trati v Brně v roce 1969

Staša st. a Staša ml. jak je známe – při práci

Krásná replika ČZ 350 typ 859
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Replika Stašovy prvotiny MBS 125

Výsledek
z nejpamátnějších.
Bohumil Staša (vlevo),
druhý na stupních
vítězů ve dle Fina
Jarno Saarinena
při památném závodě
mistrovství světa
v Brně v roce 1971

Nedávno dokončený jednoválec ČZ 250
Junior

Jiří Franek – 70
Ostravský Jiří Franek ( nar. 16. února
1944), známá osobnost domácího
silničního motocyklového závodění je
pár desítek let pravidelným účastníkem
domácích závodů. Svým bedlivým
objektivem fotoaparátu doprovází
letošní jubilant každé kolo závodu, píše
a spolupracuje s ČMN. Vydal i faktografii mapující historii mistrovství
Československa a České republiky.
K jeho životnímu jubileu přejí všichni,
kteří ho znají, závodníci, čtenáři
a kamarádi z Čech, Moravy i Slovenska.
(red)

Veteránské motokrosové medaile mistrů

Visačka kvality se věkem neztrácí, platí to i dál
Uprostřed září se ve švédském Vrigstadu uskutečnil motokrosový
podnik Motokros národů veteránů. Pro české barvy to byl podobně
jako rok před tím závod neobyčejně úspěšný. Následující řádky
jsou toho dokladem.
Šampionátu se zúčastnilo 11 zemí –
mimo jiné Německo, Švédsko,
Nizozemsko, Dánsko, Anglie, Severní
Irsko, Finsko, Švýcarsko, Belgie a další.
Jezdci soupeřili ve čtyřech kategoriích –
35+, 50+, 60 + a 66 a starší a to na
strojích odpovídajících striktním
předpisům. Naši startovali tentokrát ve
třech kategoriích.
V kategorii 35+ naši obhajovali tituly
z dvou minulých ročníků, ale tentokrát
na ně zbyla „jen“ stříbrná medaile.
Kvartet Zdeněk Velký, mimochodem ve
svých jedenašedesáti nejstarší účastník
v této kategorii, Karel Mitvalský, Petr
Dokoupil a Pavel Janda (všichni na
ČZ 380) našel přemožitele v družstvu
Anglie v sestavě Wayne Partington
(ČZ 380), Keith Rice (ČZ 380), Adien
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Cox (BSA 500), Glen Davey (ČZ 250)
třetí dojeli Belgičané a obhájili bronz.
Ve třídě 50 + naše hymna ovšem
zazněla. Z 10ti startujících družstev byli
naši v sestavě Miroslav Kotrla (ČZ 360),
Miroslav Nejedlý (ČZ 380), Milan
Kotrla (ESO 500) a Jan Hrdina (ČZ 250)
nejlepší, stali mistry světa a svůj titul
obhájili, když porazili Dány a Nizozemce, kteří si odvezli bronzovou
medaili.
Ve třídě 60 + , v níž naši v minulém
ročníku pro poruchu nedokončili,
tentokrát nestartovali vůbec. Kategorie
se stala záležitostí domácího družstva
Švédska, které se v sestavě Jörgen
Ahlström (BSA 440), Göran Josefsson
Jawa 620), Sören Johansson (BSA 500)
a Sölve Linderson (Jawa 620) stalo
mistrem světa před Finy a Dány.

A tak se naše pozornost soustředila na
třídu nejstarších nad 60. V ní startovalo
opět 10 národních družstev a naši
obhajovali svoje páté místo. V sestavě
byli Antonín Křápek, Jindřich Greff,
Nizozemec Jan Wouter Verzijl a Rudolf
Bartl (všichni ČZ 360). Podařilo se
a naši skončili pátí. Mistry světa se stali
Nizozemci Hans Polsvoort (Matchless
500), Johan Roosink (ČZ 360), Ben
Heman (Triumph 500) a Robbie v.d.
Straat (Triumph 500) před domácími
Švédy a Belgičany.
Záměrně také uvádíme stroje závodníků,
neboť jak vidno, neztratily se ani naše
značky a motocykly, na nichž startovala
řada nestorů motokrosových bojů.
Tak dopadla téměř 1000 km dlouhá cesta
s šestihodinovou plavbou na sever. To
jsou jistě příjemné řádky na stránkách
našeho Veterána.
(JW)

Československá výprava na Motokrosu národů veteránů se ve švédském Vrigstadu neztratila
a přivezla po jedné zlaté a jedné stříbrné medaili. Letos můžeme motokrosové veterány vidět
6. června při evropském podniku na trati ve Stříbře. Motokros národů klasiků pak uvidí
diváci v Německu.

Pohled na domácí sezónu 1964

Co jsme zažili před padesáti lety
Po roční přestávce opět přinášíme bilanci toho, čím motoristický
rok dýchal právě před padesáti lety v roce 1964, neboť oživit
paměť je vždy potřebné.
V tom roce vrcholily snahy o náš vstup
do termínového kalendáře silničního
mistrovství světa, a tak silnice byla opět
středem pozornosti. Byl to rok
Stanislava Maliny – byl dvakrát čtvrtý
na TT (125 a 250 cm3), vyhrál naší
nemistrovskou Velkou cenu v Brně a na
italské Monze dojel třetí (350). Jediným
přemožitelem Gustava Havla na
Sachsenringu byl Jim Redman na hondě.
Malina nakonec skončil v MS 125 14.,
250 18. a v 350 11. na ČZ. Nejlépe se
umístil Havel na jawě, celkově pátý ve
třistapadesátkách.
39. ročník slavné Šestidenní se konal
tentokrát ve východoněmeckém Erfurtu.
Náš Trophy tým byl tentokrát poražen
na hlavu a sextet Vladimír Štěpán, Saša
Klimt, Jiří Japanský, Drahoslav Miarka,
Zdeněk Polánka a Petr Válek se propadl
až na celkově páté místo. A to bylo pro
zemi, která si na této disciplíně opravdu
zakládala, mimořádně kruté.
Postavení největší domácí motoristické
události si znovu udržela motocyklová
Velká cena Československa na okruhu
v Brně. Byla generálkou na mistrovství
světa a na startu byly světové hvězdy
Švýcar Taveri a Rhodésan Redman,
tovární jezdci japonské Hondy.
V závodě nejsilnější třídy, ve třistapadesátkách, si nejlépe vedli naši. Vyhrál
Malina na ČZ před Bočkem a Čadou na
jawách.
Motokrosovou Velkou cenu Československa ve třídě 250 cm3 vyhrál
v Holicích Belgičan Joel Robert (ČZ)
a ve třídě 500 cm3 v Přerově Švéd Rolf
Tibblin na hedlundu.

Pátý ročník naší nejvýznamnější
automobilová soutěže, Rallye Vltava,
se stal kořistí polské posádky Sobieslaw
Zásada/ S. Osinski na Steyer puchu.
Znovu se konala i plochodrážní Zlatá
přilba v Pardubicích. Na stupně vítězů
vystoupili Rus Igor Plechanov, náš
Antonín Kasper a další Rus Boris
Samorodov, všichni na jawách.
Motocyklovými mistry Československa
se stali v 125 cm3 Stanislav Malina (ČZ),
175 cm3 František Kročka (ČZ), 250 cm3
Antonín Pražák (Jawa) a 350 cm3 Gustav
Havel (Jawa).
Mistrovské tituly v motokrosu získali
v 175 cm3 Vlastimil Válek (ČZ), 250
cm3 Zdeněk Polánka a 500 cm3 Josef
Hřebeček (ESO).
Mistrovské tituly v mistrovských
soutěžích vybojovali v 50 cm3 Ondrej
Dorinec (Tatran), 125 cm3 Petr Válek
(ČZ), 175 cm3 Bohuslav Roučka (ČZ),
250 cm3 Drahoslav Miarka (ČZ), 350
cm3 František Höffer (Jawa).
Mistry Československa na ploché dráze
se stali Luboš Tomíček v jednotlivcích
a RH Praha v družstvech.
Mistrovství Československa v automobilových soutěžích se konalo v 5ti kategoriích a tituly získali v A1 1150 cm3
J. Kadeřábek/ L. Zámostný (Škoda),
v A2 1150 cm3 Václav Bobek/ P. Švejda
(Škoda), v A2 1600 cm3 Jiří Srnský/ Leo
Hnatevič (Škoda), v + 1600 cm3 Jaroslav
Pavelka/ A. Lacina (Tatra), v B3 1300
cm3 Jaroslav Šustr/ V. Peer (Škoda).
(JW)

14 15

Knihy

Závody v jižních
Čechách
Další vítaný přírůstek do motoristické
knihovničky, který oživuje naší paměť,
přichází tentokrát z jihočeského
Nakladatelství Jih. Autoři knihy Historie
motocyklových závodů v jižních
Čechách, MUDr. Věnceslav Černý a Jan
Vítovec, připravili zkušeným
faktografickým perem přehled závodní
historie v jižních Čechách. Defilé
slavných okruhů minulosti v Třeboni,
Táboře, Písku, Hluboké nad Vltavou,
Strakonicích i později v Jindřichově
Hradci a Českých Budějovicích a
dalších místech tohoto kouzelného kraje
doplněné nejen dobovými fotografiemi,
ale i pečlivě nashromážděnými výsledky
potěší jistě nejen tamní pamětníky, ale
určitě i všechny příznivce
motocyklového závodění mimo zmíněný
region.
Po Liberecku, Pardubicku, Hořicích a
Praze tak přibývá další místo, kde byla

historie zpracována v knižní podobě.
Není pochyb o tom, že je to dobře a
zbývá věřit, že tyto počiny nejsou
poslední. (JW)

V září loňského roku při příležitosti Tomíčkova memoriálu se sešla na pražské Markétě celá
naše plochodrážní společnost, včetně řady veteránských osobností, jak dokládá snímek Pavla
Fišera. Ať se sejdou v plném zdraví i počtu i na konci letošní sezóny

Počátky ploché dráhy v Pardubicích
Stejnojmenná výstava v prostoru Multifunkčního sálu pardubického
Zámku byla k vidění na podzim minulého roku.
Patřila v této oblasti rozhodně k tomu
nejzajímavějšímu a nejzdařilejšímu, co
bylo u nás možné vidět a vedle řady
spolupracujících se na ní podílel i náš
člen a pardubický nadšenec ploché
dráhy Jiří Šmída.
V decentním prostředí defilovala na
vkusných panelech celá historie
slavného plochodrážního závodu
v Pardubicích, doplněná dobovými
a vzácnými fotografiemi, v níž nebylo
zapomenuto ani dvou významných
postav našeho závodního motorismu,
pardubického obchodníka, závodníka
a protifašistického aktivisty Františka
Hladěny a nezapomenutelného Jiřího
Kristiána Lobkowitze. Oběma byl
věnován prostor a zvlášť řada
Lobkowitzových relikvií, brýle, rukavice
a helma nebo pásky pro vstup do depa
osudového závodu na berlínském Avusu,
byly mimořádně působivé. Originální
programy z plochodrážních

Vítězný stroj z roku 1948, anglický JAP

X. Zlatá přilba Miloslava Špinky a další
trofeje

Lobkowitzových memoriálů vše jen
podtrhovaly. Stejně tak, jako plakety,
trofej Memoriálu JKL zhotovená
Čeňkem Lejhancem, nechyběl ani
rozměrný kruhový Zlatý štít - velice
působivá nadčasová cena. Vzpomínkou
na Františka Hladěnu byla trofej z III.
ročníku jeho Memoriálu z roku 1948.
Samostatnou kapitolou byla procházka
historií Zlaté přilby, na níž se bylo
možné setkat a zavzpomínat na největší
české úspěchy a slavné domácí plochodrážní matadory. Ještě předválečné
období připomněla 9. ZP z roku 1938
zhotovená panem Lejhancem i velice
zajímavá Pamětní přilba k založení
závodu Zlatá přilba zapůjčená panem
Šmídou, ale opravdovou nostalgií
dýchala ručně psaná výsledková listina
z prvního ročníku z roku 1929.
Z doby krátce po válce byly k vidění
poháry domácího matadora Miloslava
Špinky z roku 1947 nebo 10. a 12. Zlatá
přilba vítězů Hugo Rosáka a Jana
Lucáka z let 1947 a 1951, opět z dílny
pana Lejhance.
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O půl století zpět, do roku 1963, nás
přenesla výstroj tehdejšího vítěze
15. Zlaté přilby Antonína Kaspera
i skutečná 15. ZP zhotovená tenkrát
Družstvem Klenotníků Praha.
O čtyřicet let zpět, do roku 1973 nás
přenesly rukavice i přilba vítěze 25.
ročníku ZP Milana Špinky, zhotovená
pro změnu Jiřím Beldou ze Střední
šperkařské školy v Turnově. Špinkovu
expozici doplňovala i kolekce nesmírně
ceněná - zlatá medaile FIM mistra světa
na ledové ploché dráze z roku 1974
a další čtyři stříbrné a jedna bronzová ze
stejné disciplíny v rámci mistrovství
světa.
V defilé domácích hrdinů závodu
nechyběl ani blok Jiřího Štancla
s jubilejní 30. ZP z roku 1978, znovu
dílo Jiřího Beldy ze Střední šperkařské
školy v Turnově.
V galerii slavných se společně sešli
domácí hvězdy – Hugo Rosák, Rudolf
Havelka a Miloslav Špinka.
A na své si přišli i milovníci veteránské
techniky, když se mohli obdivovat
motocyklům Grizzly JMP pardubické

Panely připomínající pardubické začátky
a domácího hrdinu Františka Hladěnu

firmy Matyáš a Polák z roku 1928, dále
strojům Rudge (1929), Standart (1930),
NSU (1932) Jawa (1935) nebo JAP
(1949) a mezi plochodrážními stroji
nechyběl vedle Jawy 890 z roku 1968
ani vítězný motocykl JAP Jana Lucáka
z roku 1948.
Bylo to v Pardubicích opravdu velké
představení a kdo na něm chyběl, má
opravdu čeho litovat. Výstavě by slušely
i naše úspěchy z posledních let. Těch se
ale ve Zlaté přilbě našim už zoufale
dlouho nedostává.
(JW)

Galerie domácích slavných připomíná Miloslava Špinku, Rudolfa Havelku a Hugo Rosáka

To byl…

Jan Křivka
Stal se neodmyslitelnou součástí
oddělení konstrukce pražské Jawy, kam
ho přivedl jen o tři roky starší šéfkonstruktér a pozdější ředitel Ing. Josef
Jozíf. Oba pocházeli ze Starých Čivic
nedaleko Pardubic. Křivka, narozený
18. února 1920, vyrůstal ve skromných
poměrech rodiny tamního tesaře, ale
záhy ho zlákala vůně strojařiny
a motorů. Po vyučení a absolvování
pardubické průmyslovky se vydal do
světa. Zkušenosti zúročil při přijímacím
pohovoru u tehdejšího technického
ředitele Jawy Ing. dr. Grečenka
v pražské Jawě, když jí dal přednost
před nástupem do ČKD. Za války ovšem
putoval do Německa a to přímo do
Berlína, kde působil v konstrukci firmy
Siemens. O velikonočních svátcích 1945
odvážně opustil Německo a krátce po
osvobození se znovu hlásil v Jawě.
Zdědil konstruktérské prkno po
Grečenkovi a jeho první prací bylo
řešení předního kola na populárním
Robotu.
Nebylo mu ještě třicet, když ho v roce
1947 z rozhodnutí Ing. Jozífa poslali do
Zlína na Šestidenní. Jen tak, bez větších
úkolů. To byl jeho start do motocyklového sportu. Nedlouho po té ho ředitel
Jawy dr. Frei delegoval za sebe do
technické komise AKRČs. V krátké době
se z Křivky stal odborník skvěle ovládající pravidla a v polovině padesátých let
minulého století už byl navzdory svému
mládí uznávaným odborníkem v kruzích
Mezinárodní motocyklové federace.
Křivka se postupem času výborně
orientoval v širokém spektru motocyklových disciplín a tak logickým byl další
posun v jeho životě v podobě nabídky
tehdejšího vedoucího oddělení moto-

ristické přípravy a sportu při ÚV
Svazarmu Richarda Kopečného, aby
zastupoval Československo v technické
komisi FIM. To bylo v roce 1953. O rok
později byl na kongresu FIM při prvním
hlasování do komise zvolen. Po pěti
letech už působil jako její místopředseda
a v roce 1983 se stal viceprezidentem
FIM. V této funkci pracoval až do roku
1996, kdy ukončil svoji aktivní činnost
a byl jmenován čestným místopředsedou
FIM. Po té obdržel zlatou medaili FIM,
kterou má prozatím jen několik lidí na
světě.
Zřejmě jednou z nejsvětlejších kapitol
jeho života zůstane jeho působení
v kategorii světových motocyklových
soutěží. Stal se světově uznávaným
profesionálem Šestidenní a nejtvrdší
motocyklové zkoušce dával všechno.
Plných patnáct let působil na místě
manažéra našeho Trophy týmu o Mezinárodní trofej. Za tu dobu stál u řady
našich vítězství, ale podílel se především
na výchově hned několika generací
jezdců, kteří se vypracovali mezi
nejlepší na světě.
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Čestný viceprezident FIM Jan Křivka
po boku prezidenta FIM Viktoria Ippolita
na kongresu v roce 2008

Křivkovy konstruktérské kroky měly
během svého času příznivce i oponenty.
Slovo šéfkonstruktéra mělo svoji váhu,
ale někdy bylo nutné rozhodnout na
platformě kompromisu. Bylo to důležité,
neboť ne všechno, co se narodilo na
prknech bylo dogmatem. Zkušenosti
z terénu, silnice i testování znamenaly
změnu od původních návrhů či představ.
I s tím se musel Jan Křivka ve své práci
smířit.
Jeho poslední setkání s motocyklovými
kamarády proběhlo při příležitosti
vzpomínky ke 100. výročí vzniku
Šestidenní v říjnu loňského roku na
pražském Jarově. Čestný místopředseda
Svazu závodníků veteránů AČR Jan
Křivka zemřel 26. prosince 2013
v Praze.
Pane emeritní místopředsedo, děkujeme
za všechno, co jste pro československý
motorismus vykonal.
(JW)

Jan Křivka (dole ležící) ve společnosti, která byla jeho životem. Naše soutěžácká špička
po vítězství v Šestidenní v Považské Bystrici v roce 1977

EXTRA

Oldřich Hameršmíd

Po Mezinárodním poháru i Zlatý šálek
Dvakrát v průběhu půlstoletí dobyly české barvy francouzskou
půdu. V roce 1905 to byl Václav Vondřich, vítěz závodu
o Mezinárodní pohár v Dourdanu a v roce 1955 to byli Oldřich
Hameršmíd se Sašou Klimtem, vítězové závodu Bol d´Or.
Po skončení vojny pokračoval v celoživotním vztahu k Jawě. Práce ho bavila
a byl plný nápadů, získal si respekt
ředitele Jozífa a sám přispěl k vylepšení
několika typů motocyklů, které vítězily
v motokrosech i soutěžích. Úspěšná byla
jeho třístovka vycházející z dvěstěpadesátky či jednoválcová třistapadesátka
nebo jednoválcová „čtyřistatřináctka“.
Mimo to najížděl při zajíždění a testování motocyklů tisíce kilometrů v nejrůznějších povětrnostních podmínkách.
To byla ohromná škola, která se zúročila
během Hameršmídovy závodnické
kariéry.

Pražák křtěný Vltavou Hameršmíd ( nar.
10. února 1929) nastoupil do motocyklového prostředí Jawy krátce po válce
v roce 1946. Po čase do práce dojížděl
na motocyklu, když jednoho rána
v jedné z vršovických zatáček předjel
jiný motocykl. Mělo to dohru. Zavolal
si ho legendární mistr Königsmark, který
nebyl nikdo jiný, než ten, koho mladý
Olda předjel. Königsmark Hameršmídův
výkon ocenil a nabídka stát se továrním
jezdce Jawy byla na stole. Psal se rok
1950 a Hameršmíd stačil ještě odjet
několik motokrosů a soutěží, když musel
na vojnu do Plzně. Po roce se vrátil do
Prahy a u nadporučíka Mošny a poručíka
Rasochy zapadl do báječné závodnické
party.

Člen týmu Stříbrné vázy Oldřich Hameršmíd
bojuje v roce 1958 s terény poblíž německého
Garmisch Partenkirchenu v rámci Šestidenní
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Dalším skvělým výsledkem pro Hameršmída a Klimta i pro Jawu a Československo bylo
druhé místo v Bol d´Oru v roce 1956

Na přelomu šedesátých let už byl na
vrcholu své kariéry. Vítězil v soutěžích
i motokrosech především ve dvěstěpadesátkách a třistapadesátkách a sbíral tituly
mistra republiky. Čtyři v letech 1955,
1959 – 1961 ve dvěstěpadesátkách a
jeden v roce 1954 ve třistapadesátkách
si zajistil v motocyklových soutěžích
a další získal v motokrosu. V stopětasedmdesátkách v roce 1955, další dva
(1956 a 1958) ve dvěstěpadesátkách
a ve třistapadesátkách také dva (1957
a 1959). Hameršmíd byl ale především
skvělým soutěžákem. Stal se neodmyslitelnou oporou našeho týmu, který
v Šestidenní v soutěži o Stříbrnou vázu
zvítězil v letech 1957 (Špindlerův Mlýn)
a 1959 (Gottwaldov).
A tak v jistém protikladu s „hlavní“
Hameršmídovou činností, je jeden
z největších úspěchů, který nebyl u nás
nikdy náležitě oceněn. Tím je vítězství

v nejtěžším silničním vytrvalostním
závodě Bol d´Or ve Francii v roce 1955.
Když vypadla druhá naše dvojice,
Jaromír Čížek/ Oldřich Kába, veškerá
tíha v souboji s domácím Francouzem
Lefevrem jedoucím na nortonu zůstala
na Oldovi se Sašou. V závěru závodu
bylo nutné udržet náskok jednoho kola,
ale vše ztěžoval vytrvalý déšť.
Hameršmíd, zvyklý na jízdu v nepohodě, situaci zvládl, dovedl jawu vítězně
do cíle a postaral se o historický
a dodnes nepřekonaný výsledek.
Jawě zůstal věrný po celý život,
propagoval její motocykly několikrát
v Indii a projel s nimi celou Evropu.
Celoživotní milovník krás Prahy
podobně, jako řada dalších našich
závodníků, byl oporou svému synovi,
který svého času převzal po otci
rodinnou štafetu a závodil v motokrosu.
(JW)

EXTRA

Gustav Havel

Bojovník s trpkým údělem druhého
Narodit se a závodit v době, kdy kraloval František Šťastný,
nebylo jednoduché. Gustav Havel se tomuto osudovému údělu
nemohl bránit.
dojel druhý v Ústí nad Labem a o dva
roky později byl třetí na nedalekém
Kralodvorském čtverci.
Po výborné premiéře na brněnském
okruhu se dočkal prvního vítězství na
tamní trati velice brzy. V roce 1954. Pak
přišlo vítězství na Ceně města Litomyšle
1956 a o rok později přidal vítězství na
Ceně Prachovských skal v Jičíně.
Kolekce vítězství z našich nejprestižnějších závodů byla zkompletována.
Do vrcholné formy se dostal na začátku
šedesátých let minulého, století.
Zamiloval si technickou trať v Hořicích,
kde čtyřikrát vyhrál a stal se prvním
Ve dvaadvaceti se stal nováčkem
v továrním týmu Jawy a hned se postavil
na start našeho nejprestižnějšího domácí
podniku na brněnském okruhu. Psal se
rok 1952. Zajel skvělý závod pětistovek
a skončil jen několik metrů za svým
vzorem, učitelem a rádcem, Antonínem
Vitvarem. Jawu nakonec nikdy
neopustil, v jejich službách působil
celých šestnáct let. Na jawě ujel
i posledním metry svého života…
Narodil se 27. srpna 1930 v Řepích
(dnes část Prahy) a na motocyklech
začal jezdit mladý Gustav ve svých
sedmnácti letech. Malý motocykl Jawa
Robot mu ale nevyhovoval, a tak se
s bratrem Jiřím rozhodli postavit ze
všech možných dílů něco, co „pojede“.
A ono to najednou jelo 100. Pak si
konečně koupil dvěstěpadesátku jawu
a přihlásil se na Velkou cenu hlavního
města Prahy v kategorii katalogových
motocyklů. Tím začínal. V roce 1949

Před startem Tourist Trophy v roce 1966.
V pozadí prochází italský šampión Giacomo
Agostini
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pokořitelem prestižní hranice
průměru100 km/h na jedno kolo.
Z řady zahraničních startů dosáhl největšího úspěchu v tehdy ještě nemistrovské
Velké ceně Rakouska v Salzburgu, kde
vyhrál v roce 1964 závod třistapadesátek.
Zcela samostatnou kapitolou Havlovy
kariéry byla jeho účast v mistrovství
světa. Plných šest sezón se v letech 1961
– 1966 umisťoval mezi první světovou
desítkou ve třídě třistapadesátek. Hned
první závod sezóny 1961 na německém
Hockenheimringu dojel Havel na vynikajícím druhém místě. Rychlejší byl už
jenom jeho tovární kolega František
Šťastný. Nezapomenutelný a historický
triumf zopakovali oba i v závěrečném
závodě, Velké ceně Švédska. V konečné
klasifikaci to pro Havla znamenalo třetí

místo. V dalších letech byl ještě dvakrát
pátý, jednou šestý a dvakrát sedmý.
Vítězství v závodech mistrovství světa
se mu ale dosáhnout nepodařilo. Ovšem
tři druhá a šest třetích míst ze závodů
Grand Prix jeho mimořádné kvality
potvrzují.
Svůj nejúspěšnější den na trati Velké
ceny Československa si vždy skromný
závodník prožil v roce 1963. Zcela
brilantně zaskočil za zraněného
Šťastného a mnoho nechybělo, aby si
jako první v historii okruhu odvezl tři
zlaté věnce během jediného dne.
Nakonec byl druhý ve dvěstěpadesátkách, obě silnější kubatury vyhrál.
V naší metropoli Praze se po tragické
dopravní nehodě 30. prosince 1967 život
tohoto výborného závodníka uzavřel.
(JW)

Svůj nejúspěšnější den na trati domácí Velké ceny Československa v Brně prožil v roce 1963.
Tehdy mu chybělo málo, aby si jako první v historii odvezl tři zlaté věnce během jediného dne.

EXTRA

František Juhan

Život, který by stačil na dva, možná víc
Ovládal motocyklovou silnici, plochou dráhu, soutěže. Byl
odměňován a ctěn již před válkou. Vážila si ho továrna Jawa. Ještě
po válce mělo jeho jméno zvuk hlavně v zahraničí, kde nakonec žil
po zbytek svého života.

Ještě před druhou světovou válkou stačil
v 21. letech startovat na Tourist Trophy,
stát se továrním jezdcem Jawy, v 24.
letech vyhrát Zlatou přilbu. Stal se
jediným Čechem, který vyhrál Šestidenní na sajdkáru, v roce 1934 dostal
svůj první zlatý odznak Autoklubu RČs.
Za války se zapojil do odbojové činnosti
a po jejím skončení obdržel vyznamenání za chrabrost. A přesto vyslovit jeho
jméno, nebo dokonce jeho jméno napsat,
znamenalo řadu let pro mladší generace
něco nevídaného. Měl být zapomenut.
Se vším.
Narodil se v Nerudově ulici na pražské
Malé Straně 4. května 1914 a ve
dvanácti si poprvé sáhl na závodní
motocykl. To když ho táta vzal na
Zbraslav na známý závod do vrchu.
O dva roky později už se v Marseille
setkal s Láďou Neradem a po domluvě
s ním začal mladý Franta jezdit pod

pseudonymem Jack Simpson na
motocyklu v globu a v sudě. Ještě mu
nebylo patnáct. Vše doma prasklo, když
se za rok vrátil a tuto atrakci provozoval
v Dejvicích na pouti. Táta ho poznal
a řádně „odměnil“. Pro své mládí ještě
nemohl dostat závodní licenci a musel
počkat až do roku 1932, kdy se jeho
sportovní a závodní kariéra, v níž
později nechyběl ani zisk amatérského
mistra Prahy v boxu nebo hraní hokeje
za SK Atlantik, rozjela naplno.
Odstartoval ji na stroji DKW ziskem
Zlatého věnce města Loun za absolutní
vítězství a další výsledky rozhodly
o tom, že už o rok později se stal
smluvním jezdce Jawy a jeho prvním
továrním motocyklem byla známá
a zdařilá Patchettova Jawa 350 OHV.
Juhan byl mimořádně všestranný a
vynikl v každé motocyklové disciplíně,

Juhanovo vítězství na velocette na Pražském
trojúhelníku
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silnici, terénu, soutěžích i ploché dráze.
Vynikl především na ploché dráze, kde
ho znali v Plzni, Mladé Boleslavi,
Jihlavě, Opavě nebo Ostravě a výčet
jeho umístění by zabral samostatnou
publikaci. V roce 1935 se objevil i na
silnici. Především na ostrově Man, kde
v družstvu Jawy společně s Františkem
Brandem a Angličanem J. Williamsem
startovali v závodě Senior na Tourist
Trophy. Závod se nevydařil. Juhan
odpadl v prvním kole a odpadli i jeho
kolegové. Na TT se dostal až v roce
1947, kdy skončil na Velocette 250
na sedmnáctém místě. V další sezóně,
v roce 1936 už kraloval na hořických
300 zatáčkách.
Vyvrcholením jeho předválečné kapitoly
byl 9. ročník Zlaté přilby, který na jawě
vyhrál. V té době již měl zlatou medaili
ze Šestidenní a další dvě stříbrné
medaile Autoklubu.
Po skončení války se vrhl do závodění
znovu. Získal rychlou DKW a v roce
1946 dosáhl mimořádného výsledku na
Velké ceně národů ve švýcarské Ženevě,
když ve třídě dvěstěpadesátek dojel
druhý a porazil velice početnou skupinu

Hrdina a vítěz
1. ročníku
Velké ceny
hlavního města
Prahy v roce
1947
František Juhan
na DKW 250.
Na tento stroj
vzpomínají
pamětníci
dodnes

italských závodníků. Doma se ve stejné
sezóně těšil z vítězství ve Velké ceně
hlavního města Prahy. Následně si
koupil Velocette 350 a pro sezónu 1948
půllitr Moto Guzzi. Měl dalekosáhlé
plány, které postupně naplňoval
především v zahraničních závodech
v Rakousku, Francii a Švýcarsku. Na TT
ale nestartoval. Mezi jeho největší
úspěchy se řadí motocyklový závod
v rámci GP Evropy automobilů v Bernu.
Juhan zvítězil v závodě třistapadesátek
a dojel třetí v pětistovkách za vítězným
Italem Lorenzettim a Švýcarem
Cordeyem. Po tomto závodě se rozhodl
nevrátit do Československa a jeho další
výsledky nebyly téměř publikovány.
V roce 1949 startoval na Velké ceně
Švýcarska v Bernu znovu. Nešťastně
havaroval a zranil se. To ho vedlo
k ukončení sportovní činnosti.
Je nesporné, že ho válka připravila
o nejlepší léta kariéry, ale podobných
osudů bylo více. Juhan později žil
v Kanadě. Jen krátce navštívil v roce
1992 Prahu, nedlouho před svojí smrtí.
Zemřel 15. listopadu 1992.
(JW)

EXTRA

Antonín Kasper

Dnes stále populární legenda levých zatáček
Jakoby jedenaosmdesátiletá legenda našeho plochodrážního světa
nestárla. Stále sympatický, stále usměvavý a stále žijící ve světě,
kterému se upsal on i následníci rodu. Snad proto, že mu tolik dal,
snad proto, že mu někdy i bral…

Dříve, než se stal historicky prvním
českým jezdcem, který získal angažmá
v prestižní britské plochodrážní lize
(pozn. 1968 a 1969 tým Coventry,
1970 tým West Ham), nasbíral rodák
z Horních Mokropes (nar. 31. října
1932) slušnou řádku úspěchů ve své
dlouhé kariéře.
Za jejím začátkem byl tehdy jistý soused
Barták, majitel malé jawy Robot, který
byl za Kasperovými motocyklovými
začátky. Po návratu z vojny si mladý
Antonín koupil ojetou ČZ 150 a začal
jezdit motocyklové soutěže. Později
vstoupil do ÚDA a usedl za řídítka
„péráka“. Ještě o nějaký čas později
viděl na stadiónu „Čafky“ na pražském
Spořilově trénink plochodrážníků
a zvědavost mu nedala, aby si nevyzkoušel stroj ESO. Jeho přístup, posez
na motocyklu i cit pro plynovou rukojeť
ihned zaujal zkušeného matadora Jana
Lucáka a bylo rozhodnuto. Další moto-

cyklové kroky s Kasperově životě již
měly visačku s nápisem plochá dráha.
Motocyklové soutěže šly stranou.
Následovala dlouhá řada závodů na
našich i zahraničních oválech. Na jejím
začátku byla i cesta vlakem k závodu
v brněnském Králově Poli, při níž
cestoval Kasperův motocykl jako
spoluzavazadlo. To už dnes zní jako
pohádka. Přes bezpočet startů zůstávaly
nejvyšší domácí posty pro obdivovatele
legendárního Barryho Briggse nebo Ove
Fundina jakoby zakleté. Patřil bezesporu
k domácí špičce, třikrát v letech 1960,
1966 a 1967 skončil druhý, třikrát v
letech 1961, 1964 a 1965 skončil třetí.
Titul ale chyběl.
Přesto se ve svých jedenatřiceti letech,
jako otec jednoročního syna Antonína
ml., zapsal do historie. V posledním

Antonín Kasper po jednom z úspěšných
závodů
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Krásný plochodrážní
styl, silné závodnické
srdce, vzorná příprava
techniky.
Tak jezdil Antonín Kasper
po celou dobu své
závodní kariéry

ročníku Zlaté přilbě na trávě, v roce
1963, nenašel Kasper přemožitele
a zvítězil, když porazil výborného Brita
Martina Tatuma. O rok později byl jeho
jediným přemožitelem Rus Igor
Plechanov, ale to už bylo na klasickém
dráze ve Svítkově. Jinak ještě v letech
1965 a 1967 si odvážel z Pardubic třetí
místo z nejslavnějšího domácího plochodrážního závodu.
V úspěšném roce 1963 se stal
náhradníkem pro světové finále na

Posledním vítězem pardubické Zlaté přilby
na trávě byl v roce 1963 Antonín Kasper (12)

krátké dráze ve Wembley, ve Vídni
získal titul vicemistra světa družstev,
když už v roce 1960 získal ve švédském
Göteborgu bronzovou medaili v mistrovství světa družstev. Kasper patřil
mezi všestranné plochodrážníky, a tak
v jeho sbírce nechybí ani čtyřnásobná
účast ve světovém finále na ledě, když
šestý skončil v roce 1969 v rakouském
Inzellu, sedmý pak byl v letech 1966
a 1968 v ruské Ufě.
Několik sezón jezdil s podporou
divišovské továrny jako tovární jezdec,
zajímavé ovšem je, že přestože reprezentoval pražskou plochou dráhu, nikdy
nebyl jezdcem Rudé hvězdy. Tam
nastoupil až po skončení aktivní dráhy
a věnoval se v jejich barvách trenérské
práci. Ovlivnil celou silnou generaci
závodníků sedmdesátých let a na
plochodrážní stadión přivedl i svého
syna. I on vyrostl ve výborného a velice
oblíbeného závodníka, životní osud mu
ale vyměřil pouhých 44 let života. I přes
tuto životní ránu Antonín Kasper
prostředí milované ploché dráhy
neopustil a ještě dávno po
pětasedmdesátce dál trénoval ve Mšeně.
(JW)

EXTRA

Saša Klimt

Noblesní, poctivý chlap se zlatýma rukama
Osudově, podobně jako Oldřich Hameršmíd, spojil svoji soutěžní
specializaci s jedním z našich největších motocyklových úspěchů. V roce
1955 ho svedl běh událostí do družstva Jawy pro francouzský
vytrvalostní závod Bol d´Or a nominován byl právě s pražským
závodníkem Hameršmídem.

Saša Klimt ( nar. 4. února 1928) výborný
závodník a snad ještě lepší mechanik,
nemohl mít k motocyklům blíže. Jeho
otec měl v hanácké metropoli Olomouci
motocyklový obchod s dílnou, v níž se
každý dne scházela početná skupina
zájemců, nadšenců a začínajících
motoristů. Vedly se učené, jak jinak,
řeči, vyprávěly se příběhy a zážitky,
předávaly se technické zkušenosti
a mladý Saša Klimt hltal každé slovo.
Logicky tak přišlo brzy pomyšlení na
první motocykl. Stejně tak brzy přišlo
i závodní pokušení. Bylo nedlouho po
válce, zkusil několik motocyklových
soutěží a jako soukromý jezdec se
přihlásil v roce 1947 ke své první
Šestidenní v životě. Vždyť to nebylo
z Olomouce do Zlína tak daleko a plnil
si tak i svůj sen, zúčastnit se nejtěžší
motocyklové soutěže světa. Jel na
dvěstěpadesátce Jawě „péráku“ a vedl

si velice dobře, až do poslední etapy,
kdy mu praskla přední vidlice a pořádně
si natloukl.Také druhý z jeho patnácti
startů byl v italském San Remu ještě
v soukromé režii. Ten dopadl ale v porovnání s debutem podstatně úspěšněji.
Klimt dojel se dvěma trestnými body na
stříbrnou medaili. Jako jediný z našich
jel na baťovkách, barumky ještě nebyly
a na pirellky, na nichž jeli všichni naši,
neměl. Startů a zkušeností přibývalo
a postupně si získával pověst velice
zodpovědného a spolehlivého soutěžáka.
Nakonec se čtyřikrát dostal do československého Trophy teamu a podílel se
na jeho čtyřech vítězstvích v letech
1954, 1956, 1958 a 1959. Ne všechny
ročníky ale byly šťastné. Saša Klimt si
jedno z největších utrpění prodělal ve

Saša Klimt na jawě v závodě Bol d´Or
ve francouzském Monthléry
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Saša Klimt drží trofej za vítězství našeho Trophy týmu v Šestidenní v roce 1956

východoněmeckém Erfurtu v roce 1964.
K soutěži nastupoval s vážnými
zdravotními potížemi, ale sestavu již
nebylo možné změnit, stejně tak nebylo
pomyšlení na chirurgický zákrok. A tak
absolvoval každý den ve stupačkách a na
sedlo si nebylo možné sednout. Trpěl
šest dní, do cíle chybělo šest kilometrů
v terénu, když při předjíždění soupeře
najel na skrytý pařez v trávě. Následky
pádu byly hrozné. Kryt motoru úplně
zničený, řadící páka utržená. Bojoval
dál, zničený motocykl tlačil, pomáhal
mu, doléval olej. Byl už necelý kilometr
před letištěm, kde byla cílová kontrola.
Motocykl se definitivně zastavil.
Nejtěžší soutěž života Saša Klimt
nedokončil.
O poslední zlatou medaili přišel v roce
1965 na ostrově Man. Jel tehdy na jawě
typu „banán“, byl to odlišný motocykl,

než na jaký byl zvyklý, navíc se muselo
jet na univerzálních pneumatikách.
Neuspěl, jako ostatně prakticky všichni
naši a po dvaceti letech ukončil svoji
aktivní kariéru.
K ní ovšem patřil i životní výsledek,
který zdobí Klimkovu kariéru. Je jím
vítězství ve francouzské motocyklové
čtyřiadvacetihodinovce Bol d´Or v roce
1955, kterou pro Jawu i československý
motorismus zajistili po heroickém
výkonu s Oldřichem Hameršmídem.
O rok později se ve stejném závodě těšili
ještě ze druhého místa v cíli.
Po skončení kariéry se Saša Klimt upsal
na dlouhá léta řeholi mechanika.
Svědomitě a zodpovědně připravoval
závodní automobily pro Vladimíra
Hubáčka a jeho zlaté ruce mu vynesly
pověst jednoho z našich nejlepších
a nejuznávanějších mechaniků.
(JW)

Čeští mistři

Dvacet sezón mistrovství ČR – automobily (3)
Náš seriál, v němž jsme představili dvacet sezón v novodobé
historii ČR, které korunovaly české mistry, se blíží ke svému
závěru. Snad dal vzpomenout na jména, která napsala novodobou
historii závodního sportu.
Závody do vrchu

2012 Dušan Nevěřil

*

Norma

div. 4
2002 Václav Nimč

Porsche

div. 4 1400
2002 Erik Janiš

Ford

E1
2008
2009
2010
2011
2012


*




Opel
Opel
Opel
Opel
Opel

div. 4 2000
2002 Jiří Zbožínek Škoda
div. 4 nad 2000
2000 Václav Nimč

Porsche

SP
2003
2005
2005
2008
2009
2010

Petr Vojáček
Opel Astra
Milan Zahradníček Peugeot
Lukáš Vojáček
Opel Astra
Martin Jerman
Alfa Romeo
Jiří Los ml.
Opel Astra
Yevhen Kozar
Opel Astra

M
2003
2004
2005
2007

David Komárek
David Komárek
Josef Komárek
David Komárek

Kat. 1
2010 Dan Michl
2011 Dan Michl
2012 Oskar Beneš

Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi

* Opel
* Opel
* Mitsubishi

Kat. 2
2010 Milan Svoboda * Lola
2011 Jaroslav Krajčí * Lola

Dan Michl
Dan Michl
Dan Michl
Dan Michl
Dan Michl

E1 do 1400
2008 Radim Ježek
2009 Radim Ježek
2010 Matouš Kubů

Š Felicia
Š Felicia
Š Fabia

E1 do 1600
2008 Karel Patočka 
2009 Martin Rybníček
2010 Pavel Chlum

VW
Š Felicia
Š Felicia

E1 do 2000
2008 Bohuslav Urban
2009 Vladimír Vitver
2010 Vladimír Vitver

Š Fabia
Lotus
Lotus WR

E1 nad 2000
2008 Petr Líbal
2009 Dan Michl
2010 Dan Michl




BMW
Opel
Opel


E2
2008
2009
2010
2011






Lola
Ralt
Lola
Lola

E2 do 1400
2010 Radek Krakovič 

Fiks

Dušan Nevěřil
Miloš Beneš 
Milan Svoboda
Jaroslav Krajčí

30 31
E2 do 2000
2008 Milan Sobotka
Dallara
2009 Milan Svoboda
Dallara
2010 Lubor Nový
Dallara
2011 Jaroslav Krajčí  Lola
E2 do 3000
2008 Dušan Nevěřil 
2009 Miloš Beneš

2010 Milan Svoboda 
Kat.I – týmy
2010 Michlsport
2011 SVC Náchod

Lola
Ralt
Lola

*
*

H kat. 4
2011 Dan Klestil

Kat.II – týmy
2010 JSC Pelhřimov *
2011 Nutrend Racing *
H kat.1
2001 Jaroslav Straka
2002 Jaroslav Straka
2003 Jaroslav Straka
2004 Jaroslav Straka
2005 Oskar Král
2006 Oskar Král
2008 Josef Michl
2009 Josef Michl
2010 Josef Michl
2011 Josef Michl
2012 Josef Michl
H kat.2
2001 Petr Vondrák 
2002 Evžen Majoroš 
2003 Aleš Mlejnek 
2004 Adam Klus
2005 Adam Klus
2006  --2007 Pavel Vondrák
2008 Pavel Vondrák
2009 Zdeněk Sekyrka
2010 Petr Kolář ml.
2011 Miroslav Adámek

H kat. 3
2001 Petr Tykal
MTX
2002 Petr Tykal
MTX
2003 --2004 Adam Klus
Avia AE
2005 --2006 Ondřej Mikov
MTX
2007 Ondřej Mikov
MTX
2008 Petr Vondrák
March
2009 Petr Tykal
MTX
2010 Martin Vondrák March
2011 Jiří Kubíček
Škoda 130

BMW
BMW
BMW
BMW
Škoda RS
Škoda 130
Škoda 130
Škoda 130
Škoda 130
Škoda 130
Porsche

Historické abs.
2001 Petr Vondrák
2002 – 2005 --2006 Petr Rokyta
2007 Petr Vondrák
2008 Petr Vondrák
2009 Martin Vondrák
2010 Martin Vondrák
2011 Jiří Kubíček
2012 Petr Tykal

MTX
MTX
MTX
March
March
March
March
Škoda 130
MTX Easter

(ZV –závodní vozy, NF – národní
formule)
Mezinárodní mistrovství ČR *

MTX
MTX
MTX
Avia AE
Avia AE
Dangel Simca
Dangel Simca
Škoda 130
Škoda 2000
NSU

Výborný automobilový závodník a ještě lepší
technik a tuner, náš člen a letošní šedesátník,
brněnský Josef Michl. Několikanásobný
mistr republiky dosahoval největších
úspěchů za volantem legendárního vozu
Škoda 130 RS

Tratě pod koly našich jezdců

Okruh Velké terénní ceny
V roce 1950 byl I. ročník Velké terénní
ceny motocyklů uspořádán na poměrně
krátké a jednotvárné trati v Mníšku.
Druhý ročník mistrovského terénního
závodu byl proto uspořádán na daleko
náročnější trati s velkými výškovými
rozdíly v pražském Prokopském údolí.
Na 5,2 km dlouhém okruhu mezi
pražskými Radlicemi, Jinonicemi,
Zlíchovem a Hlubočepy, se jel na
neupraveném terénu na 10 kol a měl být
nejpokrokovějším typem motocyklového závodu, jak proklamovaly propozice. Ve druhém ročníku 1. července
1951 (pozn. původní termín byl 24.6.)
startovalo ve čtyřech kubaturách
neuvěřitelných 57 jezdců seřazených do
19 družstev.
Ve třídě 125 cm3 bylo nejlepší družstvo
Jaroslav Pudil, Jaroslav Žípek
a František Sobolík (všichni ČZ), mezi
jednotlivci Žípek před Pudilem
a Sobolíkem, ve třídě 150 cm3 vyhrálo

družstvo František Zloch, Vojtěch Kolář
a Bohuslav Roučka (všichni ČZ), mezi
jednotlivci Roučka před Zlochem
a Kolářem, ve třídě 250 cm3 si nejlépe
vedlo družstvo Václav Kinzl, Josef
Praisler a Jiří Kubeš (všichni Jawa),
mezi jednotlivci Josef Huněk (Jawa)
před Praislerem a Kinzlem, ve třídě
350 cm3 zvítězilo družstvo Vladimír
Šedina, Jan Klenovec a Oldřich Kába
(všichni Jawa), mezi jednotlivci Kába
před Slávou Morávkem a Zdeňkem
Řehákem.
Podobně, jako pořádání terénního
motocyklového závodu v pražské Šárce,
by bylo dnes takové motocyklové klání
v Prokopském údolí něčím
nepředstavitelným. Na začátku
padesátých let minulého století to však
bylo reálné.
3. ročník Velké terénní ceny byl
uspořádán 24.8.1952 v Plzni.
(JW)
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Z alba dědy motoristy

S populárním Spartakem – škodou 440 soutěžní dvojice Vladimír Hubáček a Zdeněk Cipra

