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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
Vážení členové Svazu závodníků veteránů AČR
Je tady opět podzim, již několikrát jsem to
konstatoval. Okouzlující čas barev listů
na stromech, doba vzpomínek na léto
a minulost. Stromy půjdou za chvíli spát
a já nevím, kolika z nich ty naše životy stály.
Asi taková bilance není. S narůstajícím
motorismem v naší zemi si jejich přítomnost
v bezprostřední blízkosti stala v poslední
době zajímavým diskuzním tématem a já
vcelku nevím proč. Postoj „Zelených“
i rádoby erudovaných pracovníků životního
prostředí mluví jasně a nějaké kácení
zpravidla nepřipouštějí. Někdo je objímá na
Vysočině. Musí až vyhasnout lidský život,
třeba při vichřici, aby změnili svůj názor.
A najednou zrána je strom pokácen.
Dívám se rád na staré fotografie. Jasně
vypovídají o tom, jak vypadalo okolí silnice
za naší první republiky. I když prašné
a štěrkové vozovky, je jejich okolí čisté,
prosté stromů s uklizenými příkopy.
Statistiky ekonomů i Úřadů práce vykazují
v naší zemi nezaměstnanost a přitom je tady

tolik práce. Vždyť stačí naplnit jen klasický,
nijak tajný, tzv. vzorový list, který jasně
vypovídá o tom, jak má vypadat nejbližší
okolí silnice, jak má vypadat šířka vozovky,
krajnice, příkopy. Jsou bez nežádoucí zeleně,
křoví, keřů, stromů. A práce bude ještě víc,
až začnou při kvalitě našich zhotovitelů
opravy ještě nezahájených úseků tříproudé
„déjedničky“…
Je tady podzim a my se brzy sejdeme pod
spícími stromy, abychom uctili památku
našich bližních a známých, kteří pod nimi
zpravidla spí. Nikdy to však není u našich
silnic.
Příjemné čtení z posledního letošního čísla
zpravodaje Veterán, přeje

Jiří Wohlmuth

Uplynul první rok od zvolení nového výboru SZV AČR ve složení: (zleva) Jaroslava
Šebková, čestný předseda Miroslav Čada, JUDr. Miroslav Kamaryt, Eva Buriánková,
Jaroslava Navrátilová, Vladimír Kazda, předseda Petr Válek, místopředseda Miloslav
Verner, Alena Vyskočilová a Ing. Jiří Wohlmuth

Osobnost našeho motorismu: Miloslav Verner

Plošinář, funkcionář, místopředseda
Jméno rodu Vernerů plní českou plochodrážní kroniku po několik
generací. Může se pochlubit mimořádným vkladem do života této
disciplíny i mimořádnou láskou k ní. Dodnes přetrvávající.
Zakladatel rodu Josef Verner ze středočeského Zdětína dbal daru přírody na
zachování rodu po meči důsledně. Po
synu Josefovi ml. se mu 25. června 1938
narodil druhorozený syn Miloslav a bratr
Josefa st. Václav se těšil ze syna Lubomíra. Klukům se v rodě Vernerových
dařilo.
Vernerův otec provozoval ve Zdětíně
autodopravu a tak malý Míla nasával
benzinový odér od útlého dětství.

K závodům nebo k prvnímu motocyklu
ale bylo ještě daleko.
Pravidla pro získání závodní licence
měla tehdy svůj řád a systém
požadovaných bodů vyžadoval i účast
v motocyklových soutěžích. Miloslav
Verner tu svoji první a hned vítěznou
absolvoval v roce 1955 na stroji Jawa
Robot v Kropáčově Vrutici, rodišti
závodníka Richarda Dusila. Po získání
licence byla cesta do škvárového světa
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levých zatáček volná. Ale ještě před
vojnou si vyzkoušel také motokrosové
řemeslo a dvakrát startoval i na populární a prestižní trati v Šárce.
Na konci padesátých let se poznal
v rámci vyhledávání talentů na divišovském oválu mladý Míla s legendou
Václavem Stanislavem, bývalým
závodníkem, rádcem a trenérem. O jeho
zápalu pro motorismus svědčila
skutečnost, že z deseti adeptů zůstal
nakonec sám. Vernerův sportovní
životopis kráčel posléze místy našemu
závodění zasvěceným, jako málokteré.
Totiž pražským Žižkovem. Tam
uprostřed šedesátých let, v roce 1965,
stál u zrodu věhlasné Viktoria speedway,
působící v místech dnešního fotbalového
stadionu Viktorie Žižkov. Tam se také
seznámil z dalším naším velikánem této
specifické disciplíny, Antonínem
Kasperem. Pak se klub přesunul na
Čafku na Spořilově, kde se také jeho
jezdci s Mílou Vernerem těšili v roce
1967 ze zisku mistrů republiky.
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Zanedlouho po té ovšem stihly naší
plochou dráhu organizační opatření,
kterým se nevyhnul ani pražský oddíl,
a tak Míla putoval nejprve do Slaného,
v jehož barvách vybojoval v roce 1969
třetí místo na prestižní Zlaté přilbě
a v roce 1970 už startoval v týmu
Pardubic. Na Zlaté přilbě udělal v tom
roce domácím divákům ohromnou
radost, to když se jako jediný Čech
probojoval do velkého finále, v němž
porazil legendárního Novozélanďana
Ivana Maugera a jeho jediným přemožitelem byl vítězný Dán Ole Olsen.
Na přelomu sedmdesátých let byl
Miloslav Verner, pasovaný na jezdce
džentlmena s velkým smyslem pro fair
play, v životní formě. V letech 1968
a 1970 byl členem našeho národního
týmu, který v anglickém Wembley
skončil vždy na čtvrtém místě ve finále
mistrovství světa. Ve stejném roce stihl
být celkově dvanáctý ve finále mistrovství Evropy na dlouhé ploché dráze.
Že se Míla Verner během své aktivní
kariéry zařadil mezi naše nejlepší
plošináře historie potvrdila i jeho
všestrannost. Po skončení letní sezóny
neváhal s přicházející zimou šáhnout na
řídítka plochodrážního stroje pro
ledovou plochou dráhu. A dotáhl to
v této dramatické disciplíně pro opravdu
odvážné muže, rovněž pěkně daleko.
Ve finále mistrovství světa v roce 1974
dvě a půl kola držel v jedné jízdě za
sebou ruského favorita Kadyrova
a přispěl tak významně k celkovému
úspěchu mistra světa Milana Špinky.
Sám skončil celkově osmý.
Aktivní závodění provozoval Miloslav
Verner až do svých sedmatřiceti v roce
1975, aby ploché dráze zůstal věrný
i v dalších letech. Není divu, že se Míla

Miloslav Verner po jednom z úspěšných závodů

stal i vzorem pro své synovce a posléze
i vnuka.
Hned po skončení kariéry obdržel
nabídku stát se státním trenérem ploché
dráhy a působil tak v této oblasti zcela
profesionálně. Vzdělání si doplnil na
pražské fakultě tělesné výchovy a sportu
a v dalších letech sbíral řadu zkušeností,
organizačních, trenérských i diplomatických. Byla na něm často řada problémů, když se ukázalo, jak jsou ostatní
nekompetentní, starost o jezdce po
úrazech nebyla výjimkou a ležela
na něm. Jako trenér, byl Míla Verner
u všech úspěchů našich plochodrážních
jezdců až do roku 1989, to už ale jeho
jméno mělo zvuk i v nejvyšších patrech
mezinárodní exekutivy.
V roce 1979 kandidoval ve švýcarském
Montreaux za člena plochodrážní
komise FIM a byl zvolen do tohoto prestižního orgánu. V dalších letech se
pravidelně zúčastňoval pravidelných
kongresů FIM po celém světě a jako
delegát či steward FIM na mezinárodních závodech uplatňoval své jezdecké
i trenérské zkušenosti. Za svoji práci byl
velice dobře hodnocen Mezinárodní
motocyklovou federací a když po 31
letech svého působení v roce 2010 z této
funkce odcházel, bylo jasné, že pro
československou i českou plochou dráhu

Pozor!!!

udělal opravdu hodně. V roce 2012 pak
Mezinárodní motocyklová federace
ocenila Vernerovu práci a jmenovala ho
čestným členem FIM.
Na začátku osmdesátých let se stal Míla
Verner členem výboru Svazu závodníků
veteránů, patří dnes k jeho nejstarším
členům a už několik let působí na místě
místopředsedy.
A tak se sluší k jeho půlkulatinám –
pětasedmdesátinám, popřát vše nejlepší,
pevné zdraví i stálý zájem a elán pro
zamilovaný sport, kterému věnoval víc,
než bývá obvyklé.
(JW)

SEJDEME SE 9. LISTOPADU

členská schůze
Svazu závodníků veteránů Autoklubu ČR
se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 8 do 12 hod.
ve velkém sále AČR a v přilehlých prostorách.

Těšíme se na vaši hojnou účast.
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Zdeněk Cipra na prahu osmdesátky vzpomíná

Příliš dlouho jsem nezávodil
2. října se mezi naše letošní jubilanty zařadil i závodník první
poloviny padesátých let, Zdeněk Cipra. Jeho vzpomínání na
závodění i na život přinášejí následující řádky.

S typickou přilbou
s bílým pruhem
za volantem
sportovního
Dakaru v červnu
roku 1957
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Zdeněk Cipra za volantem
vozu Š 440 Spartak
na pražském Strahově
v červnu1957

V plné jízdě v Lounech na sportovní
škodovce v roce 1958

Tentokrát opět za volantem vozu Škoda
3. srpna 1958
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Před startem plochodrážního závodu 8. srpna 1957 v Mariánských Lázních
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Radost z věnce sdílená s mechanikem
Mílou Vokurkou 1. června 1958 v Litomyšli

Jiří

Knihy
Jawa 500

Pražské nakladatelství Grada připravilo
ve své ediční řadě Retro novou knihu
Jiřího Wohlmutha s názvem Jawa 500.
Publikace, navazující na již vydané
tituly Jawa 50 Pionýr, Jawa Pérák a
Jawa Californian, je rekapitulací
čtyřdobých pětistovek naší největší
značky a přibližuje nejsilnější stroje
značky od legendárního předválečného
rumpálu, přes poválečného šneka, dále

typy 15 – 01 a 02 až po ležatý dvouválec
typ 824. Výčet je dále doplněn nejen
silničními, terénními a plochodrážními
speciály, ale také životopisy slavných
konstruktérů Georga Patchetta, Vincence
Sklenáře, Josefa Jozífa, Jana Křivky,
Vlastimila Bezoušky a Jaroslava
Červinky. Nechybí ani řada statistik, rad
pro opraváře i připomínka současných
spanilých jízd motocyklových nadšenců.
(red)
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Miroslav Fiala motorista celou duší

Jihočeský příběh bez happyendu
Mirek Fiala patří mezi generaci jihočeských amatérů, kterým
sudičky daly do kolébky motocykl ČZ 150. Ruka, která k motorce
přihazovala ono imaginární, ale nezbytné štěstí, byla však nějaká
roztřesená a část vysypala někde kolem.
Mirek se narodil v Českých Budějovicích 3. srpna 1932, a žije tu dodnes.
Jezdit začal v 16 letech v roce 1948,
a jakmile vyjezdil v soutěžích potřebný
počet bodů a získal výkonnostní třídu,
spěchal si vyzkoušet závodní okruhy.
Svou kariéru především prožíval, nikoli
zaznamenával, takže u řady vzpomínek
přesná data chybí.
V roce 1952 narukoval do Prahy na
Smíchov a velitel útvaru nechtěl
o závodění na motorkách ani slyšet.
Naštěstí se ale našel náčelník štábu,
bývalý fronťák, který měl pro mladého
závodníka pochopení a jakoby velitelův
zákaz neznal, dával Mirkovi na víkendy
závody do rozkazu. Takže Mirek mohl,
či spíše musel, na závody jet. I místo
na motorku se v kasárnách našlo, i když
v utajení a v půdních prostorách, kam
léta nikdo nevkročil. Jakmile v neděli
navečer zavrčel jeho závodní stroj na
bráně, popadly motorku ochotné ruce
kamarádů a odstěhovaly ji do pečlivě
utajovaného prostoru, kde si Mirek po
chvilkách motocykl připravoval.
V programech z té doby ho najdeme pod
hlavičkou PS nebo DA Tachov.
V roce 1953 jel svůj první okruhový
závod, byl jím terén v Českém
Krumlově, kde ve tř. do 175 ccm dojel
senzačně třetí za továrními jezdci ze
Strakonic, Zdeňkem Polánkou a Aloisem
Roučkou. Jako voják jel mj. v Příbrami
okruh s názvem Hornický kahan.
A o tomto závodě vypráví Mirek zvláštní
příhodu.

Miroslav Fiala po vítězství na ploché dráze
v Týně nad Vltavou

„V tréninku jsem zadřel ložisko klikovky
a vzhledem k tomu, že jsem jako voják
byl bez peněz, skončil jsem. Bydleli jsme
tenkrát v soukromí u jedné paní, žádný
komfort, ale bylo to levné. Seděl jsem
tam a přemejšlel, co budu dělat. Paní
se mě ptala a co se mi stalo. Co ty mi
můžeš pomoct, pomyslel jsem si, ale
všechno jsem jí vylíčil. Nic neřekla,
odešla a já začal balit. Najednou se paní
vrátila, položila přede mě peníze a řekla
mi, ať si jdu tu součástku koupit. Říkal
jsem jí, že to nemá cenu, že jí ty peníze
nemůžu vrátit. Nato ona mi řekla, ať si

Na motokáře s osmičkou,
ve startovce s jedničkou

je klidně vezmu, že to ještě nevím, ale
brzy je budu moct vrátit. Závodit jsem
samozřejmě chtěl, tak jsem přestal
dumat, sebral peníze, koupil součástky
a motorku opravil. Start jsem stihnul
a v tom závodě jsem sice nevyhrál, ale
dojel jsem třetí. Tehdy se dávaly nějaké
koruny za umístění a cestovní náhrady,
nebylo to moc, ale stačilo to. Peníze
jsem vrátil a ještě něco zbylo. Ta paní
byla kartářka, řemeslo tehdy v podstatě
tajné, takže i dost riskovala. Vyložila si
na mě karty, vyšlo jí, že se dobře
umístím, takže si na mě ještě i vsadila
a bylo. Peníze měla zpátky dvakrát. Bylo
to zvláštní. No, a jestli věřím na vyšší
moc? Nevím, spíš ne.“
Jezdil vše, co mohl. Soutěže, plochou
dráhu, terén, silnici, motoskijöringy
i motokáry. Párkrát vyhrál plochou
dráhu katalogů, a když se v roce 1955
začala jezdit v Budějovicích plochá
dráha na plnohodnotných plochodrážkách, byl členem ligového družstva,
ale v jednotlivcích výraznějšího úspěchu
nedosáhl. Na zimu závod-níci přezbrojili
a jezdil se motoskijöring. V terénu jezdil
oblastní a krajské závody. Sice nevy-

hrával, ale křoví také nedělal a sem tam
ukořistil i nějaký ten věnec. Ač sám
dnes nedovede odpovědět na otázku,
kterou že to disciplinu měl nejraději, lze
vystopovat, že inklinoval k silničním
okruhům.
V roce 1957, na silničním okruhu
v Kaplici, měl na dosah ruky významný
úspěch, když jezdil ve dvěstěpadesátkách na druhém místě a do cíle
mnoho nechybělo. Bohužel v budějovické vracečce upadl a utrhl ventilek
z předního kola. Bylo po závodě i po
výsledku. Silničních okruhů projel

Na startu motokárového závodu
v Českých Budějovicích
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hezkou řádku. Vzpomeňme například
Hlubokou n/V., Přes dva mosty u Písku,
okruh Mezi dvěma branami v Telči,
Zlaté kolo v Třeboni, Kaplici, Tábor,
Nepomucký trojúhelník, Žďár nad
Sázavou, plzeňské okruhy, Hornický
kahanec v Příbrami, Kdyni, Třebíč,
Cheb, Lidice, Karlovy Vary....atd. Na
začátku šedesátých let, kdy v jižních
Čechách nastal ohromný rozmach motokárových závodů, nechyběl ani Mirek
a býval častým hostem na stupních
vítězů, stával i na tom nejvyšším.
Závody šly jeden za druhým, silnice,
terén, plošina, bohužel se blížil
neúprosně konec kariéry. Mirkovým
posledním závodem byl silniční okruh
ve Kdyni roku 1962. U koupaliště mu
ve velké rychlosti jeho dvěstěpadesátka
ČZ podjela a letěl.
„Byla tam nově udělaná pravá zatáčka,
měla obrácený sklon a nový, dost kluzký
asfalt. Tam mi to podjelo a vyletěl jsem
ven. Bylo tam kus louky, hluboká škarpa
a plot. Letěl jsem po boku, stále v sedle,
přímo na sloup toho plotu. Těsně před
ním se mi nějak podařilo motorku
odhodit, ale i tak to bylo zlé. Já vletěl do
škarpy, motorka naletěla do plotu, od
toho se odrazila a spadla na mě. Bylo to
zlé. Měl jsem zlomenou páteř, obratle
Th 12 a L3, otevřenou zlomeninu

V roce 1955 na startu katalogových strojů
na Dlouhé louce (st.č.1)

stehenní kosti, vylomené koleno a zlomený kotník.
V domažlické nemocnici mě operovali,
ale hojení provázely komplikace. Noha
mi začala hnisat, doktoři mi z rány
pořád něco vyřezávali, přesto se
nehojila a tak mě po čtyřech měsících
předali do Českých Budějovic. To už ze
mě byla troska. Převáželi mě v sobotu
odpoledne, doma byla devítiměsíční
dcerka, kterou jsem hrozně dlouho
neviděl, a tak jsem přemluvil saniťáka,
aby mi doma na chvíli zastavil.
V nemocnici na mě primář Podlaha
a doktor Bůžek už čekali, a když mě
viděli, jen spráskli ruce. Napřed mi
chtěli nohu vzít, ale pak se do toho vložil
ještě Dr. Trnovec, ránu mi něčím mazali

Fialovu všestrannost dokumentují záběry z motoskijörinku i motocyklové soutěže

Dvakrát z okruhu
v Hluboké
nad Vltavou …

a přikrývali jakýmsi igelitem, až se
začala pomalu hojit. Museli mi ale
vyříznout kus svalu, dodnes mám v noze
díru. Potom už se stav začal lepšit a za
čas jsem mohl jít domů. No, jít, to není
to pravé slovo. Měl jsem 48 kilo, musel
jsem pořád ležet, ale už jsem mohl být
doma. Ale bylo to všechno na draka.
Peníze jsme neměli žádné, žena na
mateřské a já v posteli. Aby bylo na
chleba, musela motorka z baráku, koupil
jí Eda Kubelka z Vodňan. Eda po čase
emigroval, motorka snad zůstala někde
tady v jižních Čechách, ale nevím kde
a taky to nevím jistě. To všechno
dojednala žena, já o tom ani nevěděl.
Ale úvahy byly zbytečné, život šel jinudy.

Po čase, když jsem mohl už chvíli stát,
jsem si našel práci v dílně na čtyři hodiny. Noha ale bolí jako čert a z Wilsonova nádraží do budovy Autoklubu se
belhám celou věčnost, o ulici dál už bych
nedošel. Po čtyřiceti letech od té
bouračky se mi udělaly na stehně boule,
noha se otevřela a vyšly dva kostní
úlomky, 2 a 4 cm dlouhé“
Žádná slavobrána, žádné ovace, stisky
rukou ani gratulace. Tiše a nenápadně
odešel ze světa motocyklových závodů
Mirek Fiala. Několik okamžiků prchavé
slávy zmizelo v moři starostí a bolesti.
Přesto byl jedním z těch, kteří tvořili
dějiny.
Věnceslav Černý

…. tamtéž v roce 1958

Na městském okruhu v Třebíči v roce 1956
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Terén plný ženských stop

Na plzeňském „Zámečku“
Ženy dnes hrají fotbal i hokej, boxují, skáčí na lyžích, lezou po
osmitisícovkách. Před více než půlstoletím něco nepředstavitelného.
Stejně tak, jako závodění žen na motocyklech. Dnes je ale vypsáno
mistrovství ČR v motokrosu žen. Nikdo se nediví.
První poválečné průkopnice
motocyklového závodění v terénu však
můžeme zaznamenat už v padesátých
letech minulého století, kdy u nás
závodění v terénu, jak se s oblibou
říkávalo, začalo zapouštět své kořeny.
Dnes se už méně ví, že v době, kdy
populární Ema Parusová – Kinzlová
absolvovala krutou třítýdenní přípravu
v ruských mrazech, se začalo v Plzni
formovat ženské trio holdující
motocyklovému závodění. Patřily do
něho Věra Čížková, Eva Vyskočilová
a Květa Šilbachová. Byly to ženy, které
neváhaly poměřit svoje síly s muži. Je
pravda, že jezdily samostatně, přičemž
jim pořadatelé vyměřovaly zpravidla
poloviční počet kol. Ale to neznamenalo,
že se nesnažily prokazovat um
v ovládání strojů i terénu.

Před zimní
soutěží v Plzni
– Věra Čížková,
Eva Vyskočilová
a Květa Šilbachová

Paní Věra Vohradská z Plzně nám o té
době napsala pár vzpomínek, více než
šedesát let starých.
Začala jsem závodit jako osmnáctiletá,
v roce 1951, a všechny závody jsem
tehdy absolvovala pod dívčím jménem
Čížková. Plzeňského závodu „Zámeček“
se tenkrát zúčastnili vedle řady
soukromých jezdců i závodníci prestižní
Dukly, a tak to byla pro mě čest se
zúčastnit slavnostního nástupu jezdců,
který v té době býval nedílnou součástí
takových závodů u nás.
Závod se jel na dvoukilometrovém
okruhu a kolem trati se sešlo
úctyhodných 11 tisíc diváků, což bylo
nevídané, všichni chtěli totiž vidět naše
začínající nejlepší závodníky. Těmi byli
vítěz stopětadvacítek Míla Souček ze
Stříbra před Bohoušem Roučkou,

dvěstěpadesátky vyhrál Jarda Čížek
a ve třistapadesátkách byl nejrychlejší
Bohouš Rezler ze Železného Brodu před
dobřanským Jardou Doušou.
Po závodu na „Zámečku“ jsem
absolvovala další závod v nedalekých
Dobřanech a pak znovu doma v Plzni –
Liticích, který se jmenoval Čertova díra.
Tam pořadatelé vedli trať dokonce přes
řeku a v tom byl kámen úrazu, na který
jsem doplatila i já a motocykl jsem
utopila. Ale nebyla jsem zdaleka sama,

což mě trochu uklidňovalo. Trať byla o
poznání delší, měřila 7,6 km a startovalo
66 jezdců, z toho bylo 6 žen. Mezi nimi
vyhrála zkušená Lída Rutková, mezi
muži stáli na stupních vítězů Josef
Preisler, Saša Klimt a Jaroslav Kmoch,
v silnějších třistapadesátkách Jaromír
Čížek, Jaroslav Kmoch a závodník
Morávek. Ženy ujely trať za více než
půl hodiny, ale muži jeli téměř hodinu
a třičtvrtě.
Tehdy se jezdily i zimní motocyklové
soutěže a tak jsem se té se startem
v Praze v roce 1952 zúčastnila také.
Pamatuji se, že byla spousta sněhu a já
jsem zabloudila, ale objevili se kluci ze
Strakonic a jela jsem tedy za nimi.
Bohužel i oni minuli jednu kontrolu
a tak jsme byli diskvalifikováni všichni.
V roce 1953 se naše plzeňské mužstvo
rozpadlo, ale motocyklům jsem zůstala
věrná i dál. Jezdila jsem spolu se svým
mužem, který závodil na pětistovce ESO
a zažili jsem spolu mnoho krásných
zážitků, na které stále vzpomínám.
Věra Vohradská

V roce 1952 na trati „Zámečku“ se stráněmi plných diváků. S číslem 62 Věra Čížková
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Taková to byla atmosféra, jedinečná i ponurá

Ranní (utajované) testování
Blížila se neděle 28. července 1957. Byl to význačný den pro členy
AMK Litomyšl. V rámci desátého ročníku závodu motocyklů,
pořádaného od roku 1947, pořádali třetí ročník Ceny města Litomyšle
a to jako první mezinárodní podnik na okruhu dlouhém 10,8 km.
Není se co divit, že plakáty se objevily
též v Mladé Boleslavi, aby pozvaly
přespolní příznivce motorismu. Cesta do
Litomyšle nebyla složitá. Tehdy ČSD
provozovaly ještě noční novinové vlaky.
Díky jim jsem vystoupil na nádraží asi
okolo půl páté ráno. Nádražní restaurace
měla již otevřeno, nabízela teplá jídla
a současně s nimi též prodavače vstupenek. Z programu za 2,- Kč se divák
mimojiné dověděl, že bude přítomen
závodu na nejrychlejším okruhu v ČSR.
Nebyla to klamavá reklama. Při druhém
ročníku v roce 1956 zajel Fr. Šťastný na
jawě 500 průměr 136,528m km/h.
Dosažená rychlost byla vskutku vyšší
než v Jičíně nebo na Velké ceně Československa v Brně, přičemž startovní
listina obsahovala asi 16 zvučných jmen
jezdců ze zahraničí. Nechyběli Rakušan
G. Klinger, australští bratři Hintonové,
Němci Kassner a Hallmeier a další.
Po šesté hodině ranní jsem pochodoval
na trati, směrem od startu na Novou Ves.
Předjelo mne auto s dvoukolákem, na
němž byl závodní motocykl. Auto zastavilo a než jsem ho došel, měli pánové
Jan Bílý a Gustav Havel na silnici
Norton 500. Jenda vdechl motoru život
a jemným tůrováním ho přiváděl na
provozní teplotu.
Následovalo překvapení! Za řídítka
neusedl majitel, nýbrž Gustav Havel,
civilně oblečený. Z pod bundy vytáhl
brýle a pokrývku hlavy. Dvojice odbrblala směrem na Pohodlí. Za drahnou
chvíli se Gustav Havel vrátil a uposlechl
signalizace „Otoč ho a dej si další

rundu!“ To již Norton nebrblal, ale
zdravě odhlaholil. Já si uvědomil, že
v brašínce mám Flexaret. Tak vznikla
fotka z hodnocení zkušební jízdy. Pokud
se pamatuji, Gusta chválil stabilitu podvozku i jeho odpružení. Velké pochvaly
se dočkala přední vidlice, která při brzdění a odřazování nebušila na dorazy.
Jinak počasí neodpovídalo významu
závodu. Bylo podmračeno, chladno,
třída dvěstěpadesátek dokonce zmokla.
Tak časoměřič, v blahé paměti Jarouš
Kraus, nenaměřil žádný nový rekord.
Ani účastníkům ranního testu se zvlášť
nedařilo. Gusta obsadil 4. místo a Jan
Bílý byl se ztrátou jednoho kola pátý.
Film byl vyvolán, positiv usušen. Jak
s ním dále naložit? Zněla otázka.
Motocykly Norton byly stále konkurence schopné. Zveřejněné fotografie,
jak státní reprezentant zkouší Norton
500, by bylo nevhodné. Vždyť se psal
rok 1957 a strážci socialistického
pořádku stále bděli.
(Frast)

100 let motocyklové olympiády

Šestidenní z pohledu jejích mezníků
Jan Lahner nazval svoji knihu o historii nejtěžší motocyklové
soutěže světa titulem „Šest dní, které otřásají motocyklovým
světem“. Titul asi nejvýstižněji vystihuje týden, který je více než
těžkou zkouškou strojů, lidí i jejich doprovodů.

16 17

František Höffer, Vladimír Štěpán, František Bouška a Oldřich Hameršmíd spolu
s manažérem Františkem Mošnou (vpravo). Vítězové Stříbrné vázy v roce 1959

(JW)

Poprvé mistry světa, píše se rok 1970. Zleva Jaroslav Bříza, Josef Fojtík, Zdeněk Češpiva,
Květoslav Mašita, František Mrázek a Petr Čemus
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To byl…

Dalibor Janek
Slunce se vracelo z obratníku Kozoroha
a půl roku se měl krátit den. Dělal jsem
si naději, že bude hezčí. V prvních dnech
první poloviny letošního roku totiž
opustil redakční řady našeho Veterána
Jan Lahner.
A já věřil, že se naplní Daliborova
předprázdninová slova, že se po prázdninách ozve a opět přispěje k dalšímu
vydání našeho zpravodaje. Život ale jde
někdy jinudy. Dalibor na místo psaní,
psal poslední týdny svého života.
Narodil se 12. dubna 1937 v Praze
a dříve, než zasvětil motorismu celý
život, upsal se učitelování. Měl za sebou
hokejové a tenisové začátky, když přišly
první motocyklové soutěže a nakonec
i jejich automobilový protějšek. V roce
1959 začal s fiatem, pak přešel na
trabanta a v roce 1967 se stal s Kosťou
Nikolajevem poprvé mistrem republiky
v automobilových soutěžích. O rok
později titul obhájili. Sen stát se mistry
Evropy však byl nad jejich možnosti.
Mnoho let žil milovník literatury a dobré
hudby v přitažlivém světě pisatelského
pera. V tom publicistickém světě přivedl
na svět bezpočet oblíbených stránek
v časopise Svět motorů, v němž působil
řadu let na místě šéfredaktora a navázal
na práci Miroslava Ebra, později přivedl
na svět řadu knižních titulů, které
poutavým jazykem daly nahlédnout do
prostředí závodního světa.
Ač by možná mohl dlouze a zasvěceně
povídat o zlaté době domácího závodění
šedesátých let, kdy se v pražském ASK
Praha dostal k mnoha zajímavým
příběhům v blízkosti závodního volantu,
zůstával spíše skromným ve svém
sdělování zážitků. Automobilovému

závodění byl plně oddán, zažil zrod
a první ročníky legendární automobilové
soutěže Rallye Vltava, byl u zlaté éry
závodů do vrchu.
V době své publikační činnosti zavedl
své spisovatelské pero mezi naše slavná
jména závodního volantu a knihy s jeho
autorstvím byly vždy velice čtivé
a čtenáři vyhledávané. Stejně tak, jako
všechny články v našem zpravodaji
Veterán, které Dalibor Janek se svojí
pečlivostí vždy v domluveném termínu
zasílal.
V několika nakladatelstvích vyšlo
v posledních letech několik jeho
zajímavých knih. Ty zůstanou navždy
v motoristické knihovničce, podobně
jako jméno skromného člověka
Dalibora Janka.
Druhá polovina letošního roku začala
pro mne opět smutně. 17. srpna 2013
opustil naši redakční radu další kolega.
Dalibore, děkuji za hezkou, příjemnou
a upřímnou spolupráci.
(JW)

Čeští mistři

Dvacet sezón mistrovství ČR – automobily (1)
Dvacet sezón v novodobé historii ČR korunovalo i automobilové
mistry republiky. Jejich rekapitulace, neméně početná, zavdává
možná i ke spekulacím o devalvaci titulů v porovnání s lety druhé
poloviny minulého století, neboť startovní pole nebylo mnohdy tak
početné, jak by si nejvyšší domácí mistrovství zasluhovalo. Platí to
i pro motocyklové disciplíny.
Závody na okruzích
F Škoda
1993 Jiří Jupa
1994 Lumír Firla
1995 Jan Schwarz
1996 Lumír Firla






MTX
MTX
Delta
MTX

F Easter
1993 Jiří Mičánek
Eufra Mugen
1994 Tomáš Karhánek
Dallara
F Easter 1600
1993 Václav Lím
1997 Lukáš Dorda


Avia
Van Diemen

F Easter 2000
1995 Tomáš Karhánek
F Ford
1995 Lukáš Dorda
1996 Hanuš Lím




Dallara
Eufra
Eufra

ZV NF 1400
2001 Tomáš Chabr
2002 Tomáš Chabr




ZV F 1600
1998 Lukáš Dorda
1999 Lukáš Dorda
2000 Marek Novotný
2001 Marek Novotný

Van Diemen
Van Diemen
Van Diemen
Van Diemen

Tomis
Tomis

ZV NF
2009 David Palmi
Van Diemen
2010 Ondřej Loukota 
VD 98
2011 Václav Koudela 
Tomis
CV A + N 1300
1993 Josef Kopecký 
1994 Martin Dlouhý 
1997 Robert Šenkýř 

Škoda
Škoda
Škoda
Ford
Ford

F3
1996

Helmut Kopp (A)

Dallara

CV N
1993
1994

ZV
1997 
1998
1999
2000

Leoš Prokopec 
Leoš Prokopec 
Andre Rivier (D)
Marco Schaert (A)

Dallara
Dallara
Dallara
Dallara

CV A 1300
1994 Břetislav Enge 
1995 Martin Dlouhý 
1996 Martin Dlouhý 

MTX
Delta
MTX

CV A 2000
1996 Andrej Studenič (SK) VW
1998 Miroslav Nesvadba Toyota
1999 Martin Dlouhý 
Škoda

ZV NF 1300
1997 Tomáš Chabr
1998 Radek Šrámek
1999 Lumír Plaček





Břetislav Enge 
Břetislav Enge 

Ford
Škoda
Škoda

20 21
CV D1-A/N 2000¨
1997 Tomáš Vojtěch 

Peugeot

CV Superturismo
1995 Josef Kopecký 
1996 Josef Venc


Ford
Audi

CV
1998
1999
2000
2001

Jaroslav Páral 
Antonín Charouz
Dan Michl

Tomáš Kodíček 

CV –volná kat.
2001 Antonín Charouz

Ford
Ford
Škoda
Toyota
Porsche

absolutní
1993 Václav Bervid ml.

BMW

Ford Fiesta
1993 Ladislav Bareš 

Ford

div. 2
2004
2008
2009
2010
2012

Miroslav Horňák F Renault
David Kostruh 
Norma
David Kostruh * 
Norma
Richard Gonda *
Renault
Krisztian Telete (H) * Honda

2005
2006
2007
2009
2010
2011

Antonín Charouz 
Antonín Charouz 
Antonín Charouz *
Antonín Charouz *
Tomáš Kostka*
Tomáš Kostka * 

Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes


div. 4/1400
2002 Erik Janiš
Ford
2003 Ladislav Bareš
 Ford Fiesta
2004 Petr Januška
 Š Pic-up
2005 Jiří Skula 
Š Fabia
2006 Jiří Skula 
Š Fabia
2007 Michal Koblížek (SK) Š Fabia
div. 4/1600
2003 Pavel Moravec
2004 Josef Paseka




 div. 4/2000
2002 Jiří Zbožíček

2003 Josef Pekař

2004 Milan Maděrič

2005 Štefan Rosina (SK)
2006 Milan Maděrič

2007 Antonín Charouz 

Škoda
Š Fabia
Škoda
Peugeot
Audi A4
Audi A4
Audi A4
Mercedes

div. 4 nad 2000
2002 Václav Nimč
2003 Antonín Charouz
2004 Antonín Charouz
2005 Antonín Charouz
2006 Antonín Charouz
2007 Miroslav Forman

 Porsche
 Mercedes
 Mercedes
 Mercedes
 Mercedes
Alfa Romeo

div. 3
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

David Palmi

Faster
Tomáš Chabr

Tomis
Jiří Mičánek
Van Diemen
Adam Kout
Fiks
Igor Lešinský Van Diemen
Igor Lešenský * Van Diemen
Tomáš Chabr

Tomis
Zbyněk Passer * Van Diemen
Jan Skála *

Gloria
Petr Trnka *

Gloria
Petr Trnka * 

Gloria

D 4/1400 sprint
2008 Antonín Blažek
2009 Antonín Blažek
2010 Attila Szabó (H)
2012 Radim Ježek






VW Polo
VW Polo
Fiat
Š Felicia

div. 4
2002
2003
2004

Václav Nimč

Antonín Charouz
Antonín Charouz

D 4/2000 sprint
2008 Miroslav Forman 
2009 Robert Pláteník 
2010 Tomáš Horáček 

Audi A4
Š Fabia
Š Octavia

Porsche
Mercedes
Mercedes

2011 Vladimír Vitver   Lotus WR
2012 Marek Fried
* Lotus
D 4 do 3500 sprint
2008 Robert Šenkýř
2009 Dan Michl
2010 Jiří Mičánek ml.
2011 Marek Fried
2012 Nartin Matuje







BMW
Michl
Porsche
BMW
BMW

D 4 nad 3500 sprint
2008 Tomáš Kostka
 Audi A4
2009 Antonín Charouz  Mercedes
2010 Luka Lichtner-Hoyer (A)
Mercedes

Tomáš Kostka
Antonín Charouz
2011 Tomáš Kostka
 Mercedes
2012 Maciej Stanco (PL) * Ferrari 430
vytrvalostní do 1400
2009 Matouš Kubů
 Š Fabia

Jakub Kubas
2010, 2011 --2012 Szymon Soltysik (PL) Kia

Szczepan Mroczek (PL)
vytrvalostní do 2000
2009 Vladimír Hladík
Renault Clio

Zdeněk Duda
2010 Michal Matějovský Seat
2011 Milan Valášek
 Renault

Christian Malchárek (SK)
2012 Milan Valášek
 Renault

vytrvalostní do 3500
2009 Jiří Mičánek ml.

Martin Jerman
2010 Jiří Mičánek ml.
2011 Petr Kačírek
2012 Daniel Skalický

Lumír Firla

 Porsche 997
 Porsche 997
 BMW
 BMW

vytrvalostní nad 3500
2009 Antonín Charouz  Mercedes
2010 Antonín Charouz  Mercedes

Tomáš Kostka


Luka Lichtner-Hoyer (A)
2011 Miro Konopka (SK) Porsche

Teodor Myszkowski (PL)
2012 Miro Konopka (SK) Porsche 997
Pohár týmů
2007 AMG M3000 Mercedes
2008 --2009 Sauto Racing Team
2010 Charouz Racing Systém
2011 Autoracing Club Bratislava
(ZV – závodní vozy, CV - cestovní vozy,
* mezinárodní mistrovství)
Autokros
II
1993



Škoda

III/1600
1993 Petr Bartášek

1994 Petr Bartášek

1995 Jaroslav Jurenka 

Škoda
Škoda
VW

Josef Bartoš

Antonín Charouz,
několikanásobný
mistr republiky
na mercedesu

22 23













VW/Audi
VW/Audi
Honda
VW
VW
VW
Škoda
Suzuki
Škoda
Suzuki
Kawasaki
VW

div. 3A
2008 Jan Jež *

2009 Vít Nosálek * 
2010 Tomáš Jánoš * 

Kawasaki
Škoda
VW

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Petr Bartášek
Petr Bartášek
Václav Fejfar
Václav Fejfar
Václav Fejfar
Václav Fejfar
Petr Turek
Ondřej Musil
Petr Turek
Ondřej Musil
Jan Jež 
Ladislav Hanák

Buggy 1600
2011 Tomáš Pospíšilík * Škoda
2012 Radek Jordák *
Ford
III/3500
1993 Karel Havel
1994 Karel Havel
1995 Milan Stárek
1996 Milan Stárek
1997 Tomáš Hrdinka
1998 Tomáš Hrdinka
1999 Tomáš Hrdinka
2000 Petr Bartoš



Porsche
Porsche
Tatra
Tatra
Tatra
Tatra
Renault
Ford

III/4000
2001 Jaroslav Hošek
2002 Petr Bartoš
2003 Roman Keřka
2004 Roman Keřka
2005 Petr Bartoš
2006 Petr Bartoš
2007 Petr Bartoš








Ford
Ford
Tarta
Tarta
Ford
Ford
Ford

div. 3
2008 
2009 
2010 





Ford
Ford
Ford

Petr Bartoš *
Petr Bartoš *
Petr Bartoš *








SuperBuggy
2011  Petr Bartoš *
 Ford
2012 Tomáš Pospíšilík * Škoda
div 5
2009
2010
2011

Jan Bartoš
 Š Fabia
Vlastimil Burian  Š Fabia
Miroslav Neuman Mitsubishi

div. 6
2009
2010
2011
2012

Tomáš Jánoš
Tomáš Handík
Martin Šindelek
Tomáš Kandík

div. 1
2010 

Miroslav Neuman * Toyota






Junior Buggy 
1993 Jan Smrž

1994 Michal Jančík 
1995 Jan Smrž

1996 Pavel Šturm

1997 Radim Osička 
1998 Lukáš Hampl
1999 Tomáš Carbol 
2000 Stanislav Kravka
2001 Ondřej Musil

2002 Tomáš Hrdinka ml.
2003 Aleš Hrdinka

2004 Radek Šott

2005 Lubomír Pokluda
2006 Jakub Knoll

2007 Zdeněk Antony ml.
2008 Jakub Knoll * 
2009 Radomír Kupec *
2010 Radomír Kupec *
2011 Jakub Kubíček * 

Peugeot
Š Felicia
Š Felicia
Š Felicia

Trabant
Trabant
Trabant
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Yamaha
Yamaha
Kawasaki
Honda
Yamaha
Kawasaki
Honda
Kawasaki
Yamaha
Yamaha
Yamaha

Touring Autocross
2011 Martin Svoboda * Mitsubishi
2012 Miroslav Neuman * Toyota
( * mezinárodní mistrovství ČR)
(pokračování)

(JW)

Tratě pod koly našich jezdců

Terénní závod Šalamounka
Místem konání terénního závodu byl
okruh zvaný Šalamounka v západní části
hlavního města, kde konfigurace terénu
přímo vybízela k pořádání podobných
podniků. Poprvé se tady závodilo 27. 4.
1952 na trati dlouhé 960 m a vítězi se
stali Stanislav Šťástka (150), Jan Šulc
(250) a Václav Šaroch (sajdkáry). O rok
později na prodloužené trati 1,2 km už
stáli na stupních vítězů mimo jiné
František Rón nebo Jaroslav Kmoch.
V sezóně 1954 závod iniciovali členové
OAMK Praha IV ve spolupráci s národním podnikem Motorlet Jinonice a byl
poměřením sil mezi organizacemi
Svazarmu. Závod se jel systémem
rozjížděk a finálové jízdy a to ve dvou
kubaturách.

V roce 1955 se jelo až na konci října
a ve slabší třídě si výborně vedl mladý
Milan Štěpina na ČZ, který nastoupil
za přihlášeného Františka Róna. Největší
pozornost v silnějších dvěstěpadesátkách
si vysloužili známí Jaromír Čížek
a Jaroslav Kmoch.
Pátý a poslední ročník terénního závodu
Šalamounka v roce 1956 se konal znovu
v jarním termínu. Trať byla delší než
dříve, měřila 2,0 km a byla bohatá na
stoupání, „padáky“ i terénní skoky.
Jezdci všech tříd absolvovali po 14.
kolech. Posledními vítězi se stali Rón
(175), Jan Parbus (250) a Arnošt Zemen
(350).
(JW)
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Z alba dědy motoristy

Dnes už je přehlídka veteránské klasiky na trati Brno – Soběšice neklamným znamením
odcházejícího léta a přicházejícího podzimu. V roce 1926 se těšil z vítězství ve 3. ročníku
závodu do vrchu náš legendární závodník Bohumil Turek na stroji Walter

Fotografie z archivu Františka Stübchena je stará půl století a připomíná Františka Šťastného
na cestovní yamaze, když seznamoval Angličana Roye Robinsona s tratí okruhu Ceny
Prachovských skal v Jičíně v roce 1963

