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Tipy na moto výlet s Ayrtonem
Bezdušové sady TUbliss

Řídíme legendy:

JAWA 500 OHC
Airoh: Profil výrobce špičkových přileb

Reportáž

Editorial
Motorkáři!
nezdržíme vás dlouho, protože sezóna je v plném proudu a vaše motorka chce
na asfalt... V tomto čísle poradíme, kde by se jí i vám mohlo líbit, představíme
pár užitečných tipů k nezaplacení a povíme, jak dnes jezdí slavná Jawa 500
OHC - poslední pořádný sériový čtyřtakt domácí provenience. Motorka
z doby, kdy 500 kubíků znamenalo pořádnou nálož výkonu, na který si ne každý
troufl. Z představovaných produktů stojí za vypíchnutí špičkové italské přilby
Airoh a svou várku novinek na poslední chvíli zaslala snaživá stážistka Olina.

Přejeme krásné léto!
Váš tým ACI
Pokud chcete tento magazín dostávat pravidelně, pošlete nám kontaktní údaje (e-mail pro
elektronickou verzi, korespondenční adresu pro tištěnou verzi) na e-mail info@aci.cz.

Cassida a Ayrton
na exhibici
Výstavu v Letňanech jsme si užili a doufáme, že návštěvníci našeho stánku taky.
Měli jsme veselé hostesky, autogramiádu
Kuby Kornfeila a spoustu přileb a oblečení od značek Cassida a Ayrton.

Na plný plyn! | Magazín pro chlapy na motorkách
Vydavatel: ACI - Auto Components international, s. r. o.
Těšíme se na Vaše náměty a připomínky. Za případné tiskové chyby se omlouváme. Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Komerční nabídky platí do vyčerpání zásob. Změna cen vyhrazena © 2017 ACI - Auto Components international, s. r. o.
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Chytrá
nabíječka
Nabíječka GYSFLASH 1.12
s funkcí CAN-BUS (12 V, 1 A,
32 Ah)
Kód: BAT156

Cena: 1 354 Kč
(50,10 EUR)

Navigace
Tom Tom
Model “Rider 450”
Kód: M143-503

Cena: 10 990 Kč
(406,80 EUR)

Bunda Spartan
Krátká textilní bunda s obšívkou z polyesteru
Kód: M100-219

Cena: 2 390 Kč (87,78 EUR)

Airbag na motorku

Olej pro
dvoutakty

Kód: M100-146

LED blinkr

Cena: 16 690 Kč (599,90 EUR)

Homologovaný blinkr se 7 diodami

Polosyntetický olej
MILLERS OILS pro 2T motory
SAE 20, 1 L

Kód: M010-006

Kód: MI 52001

Cena: 690 Kč (25,33 EUR)

Cena: 277 Kč (10,91 EUR)

Špičková vesta s airbagem SPIDI

(uvedená cena je za jeden pár blinkrů)

Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH

Motolékárnička v akci

Pneuservis do kapsy

Aktuální motolékárnička v textilním pouzdře

12-ti dílná sada na opravu bezdušových pneu motocyklů

Kód pro ČR: 9900988

Kód: M011-564

Kód pro SR: 9900989

Cena: 690 Kč (30,66 EUR)

Cena: 180 Kč (10,28 EUR)
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Novinky

Novinky

Bitva o Británii na
štěrku

Hipster bimmer
V BMW byli průkopníky dobrodružného moto-cestování už od
konce 30. let. Ale výrazným stylem starší bavoráky neoplývaly
a „sexy“ by je nazval nejspíš jen military fetišista. O to víc se
vintážní boxery stávají terčem úprav dnes. Toto R80 si vzali
do parády kluci z firmy Ironwood. Řídítka přímo na vidlici,
miniaturní hranatá nádrž ze starého Zündappu, náročný
svařenec výfukového systému je zakončen moderním tlumičem Akrapovič ústícím proklatě blízko jezdcova konečníku.
Krátké vysoké sedlo dodává stroji na agresivitě.

Britský malovýrobce CCM po úspěchu svého jednoválcového bucharu Spitfire představil jeho novou verzi. Jmenuje se Scrambler, a jak se na motorku této kategorie sluší, je lehká, má vysoko vedené výfuky, gumy s hrubým vzorkem, ale hlavně: mříž
na světlometu! Šestistovka má 55 koní. Kdo ji chce, nesmí se
dlouho šťourat v nose - vyrobí se jich jen 100.
Olina: "Ideální na takové to vesnické
lítání po polích mezi tancovačkama.
Kluci mají vzor na přestavbu fichtlů. "

Olina: “Čím větší šampón, tím míň
pohodlnou motorku si nechá
postavit...“

Brutálnější než Brutale

Španěl David Borras se se dvěma přáteli rozhodl vyrazit
na motorce na výlet do Sahary. Z nějakého důvodu si však
k tomuto účelu nekoupil BMW GS jako správný kancelářský
dobrodruh, ale rozhodl se přestavět 3 Harleje 1200 Roadster na „scramblery“… Vysoké blatníky, tlumiče Öhlins,
hrubé gumy, vana pod dvouválcovým ingotem, výfuk nahoru a samozřejmě ... světla s ochrannou mříží. Veškeré
doplňky i oblečení, které vzniklo speciálně pro tuto filmově
zdokumentovanou cestu, si u něj můžete koupit… Motorka váží 259 kg.

Tříválcová osmistovka MV Agusta Brutale je překrásná motorka. Težko její styling posunout někam dál. Proto se nová
divize RVS (Reparto Veicoli Speciali) rozhodla při ladění této
motorky jít naopak zpátky a zahrnula několik retroprvků,
jakými jsou klasické kulaté světlo nebo kola s drátovým výpletem. Technicky však o žádné retro nejde: Motor je naladěn na 150 koní, suchá hmotnost pouze 160 kg, kruhový
plášť světlometu obsahuje adaptivní LED světla a titanový
výfukový systém SC Project je také lahůdkou. Chcete ji?

Olina: “Chcete adventure enduro,
ale máte plnovous a pokérovaný
kokos? Právě jste našli svůj stroj.
Není zač. “

Olina: "Kdo ji bude mít první ve
městě, aT si vyzvedne mé číslo
v redakci...“

Chytrý skůtr
Gogoro Smartscooter 2 je elektrický skůtr z Taiwanu.
Proč ze sebe dělá chytrého už názvem? Jednak díky
své koncepci jde o celkem praktické vozítko - třeba pod
sedlo se vejdou dvě integrálky, dále pak má vyměnitelné baterie, takže tam, kde existuje síť stanic pro jejich
výměnu (ve své domovině jich má kolem 500), stačí zajet třeba na pumpu, tam vyměnit baterku a bez nabíjení frčet dál. Skůtr má dojezd 110 km a prakticky nejde
ukradnout: Než nastartujete, je potřeba se identifikovat otiskem prstu na vašem mobilu. Chytré, ne?
Olina: "V IQ testech trumfne
9 z 10 blondýn... "
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Pouštní vlk

American
Chopper
Ježdění na motorce není otázka stroje, ale vůle.
Dokázal to i tento nehezky postižený chlápek,
který se rozhodl, že se nebude šourat kolem
příkopů v elektrovozíku, ale bude jezdit na motorce, tak jak to má rád. Svůj chopper opatřil
najížděcí plošinou, takže zvládne vyrazit bez cizí
pomoci. Vsadíme se, že nejede do lékárny, ale
do hospody… Respekt!
Olina: “Ani lékárna,
ani hospoda,
jede si koupit přilbu!“

Na plný plyn! 01/2017
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Řídíme legendy

Autor: Pavel Hrůza

Řídíme legendy

Jawa 500 OHC:

Poslední na cestě

Jawa 500 OHC, motorka, která
symbolizuje poslední záchvěv
hrdosti značky. Motorka
z doby, kdy české motocykly byly
konkurenceschopné ve světovém
měřítku. Tento krásný stroj
vyvolává spoustu nostalgie, ale
také otázek, co by bylo kdyby…?
8
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Řídíme legendy

C

o by bylo, kdyby koncem padesátých let mohli konstruktéři Jawy
dále svobodně rozvíjet potenciál
tohoto stroje, a věnovat se tomu, co si
žádal trh, a ne strana? Patřila by dnes
Jawa mezi přední evropské motocyklové
výrobce? Možná ano, nicméně politické
rozhodnutí nasměrovalo značku na masovou výrobu dvoutaktních řechtaček
pro méně náročné trhy východního bloku… Jenže před tím tu byla Jawa 500
OHC.
V poválečných letech se v Jawě rozhodovalo o tom, jak pokrýt poptávku po strojích vyšších objemových tříd. Z několika
možných scénářů byl nakonec vybrán vývoj čtyřdobých strojů, ale již pouze ve
dvou kubaturách: Jednoválcová třistapadesátka a dvouválcová pětistovka. Oba
stroje se dostaly do fáze prototypů, nakonec se však od výroby jednoválce upustilo (motor 350 se později objevil v terénním motocyklu) a vývoj se upřel k větší
pětistovce. Svou úlohu v té době také sehrály požadavky na vybavení jízdních hlídek Národní bezpečnosti.

Předchůdcem OHC byl typ Jawa 500
OHV, zvaný též Rumpál. Na rozdíl od
péráků byl tento model zaměřen spíše
pro sportovně založené motoristy. První
prototyp v rámu odvozeném od péráka
byl vyroben okolo roku 1948. Druhá série
z roku 1950-51 měla ještě péráku podobnou přední část, jinou olejovou nádrž - tzv.
ledvinku a magdynamo Lucas. První sériově vyráběný typ byl 15/00 z roku 1952,
tzv. Šnek - podle šnekového převodu v pohonu vaček, poté následoval typ 15/01
a 15/02, s pohonem vačky spolehlivějším
královským hřídelem, dvousedlem, většími bubny brzd a blatníky s límcem.

roku testoval i legendární jezdec František Šťastný na ostrově Man, kdy se seznamoval s tratí před závodem Tourist
trophy. V knize Šťastný František (autor
Dalibor Janek) vzpomíná: „Byl to nádherný stroj, který dal ve fabrice dohromady
Dusil. Jediný půllitr na šestnáctipalcových kolech. Tichý dvouválcový čtyřtakt
s kývačkou, který měl maximálku 155
km/h a jezdil se spotřebou 4,5 l na 100
kilometrů. Tak, jako lidi dnes očumují japonské motorky, tak se tenkrát kupily
v Anglii davy kolem téhle Jawy.“ Více se
však o prototypu neví a originál se pravděpodobně nedochoval.

Královský hřídel
Typ 02, vyráběný od roku 1955-1956,
má také zvýšený výkon motoru z 26 na 28
koní, maximální rychlost se zvedla ze 135
na 147 km/h a má také vyšší hmotnost.
Kam se mohl vývoj ubírat dále, naznačuje
soukromá akce jednoho ze zaměstnanců
Jawy: V roce 1957 byl Richardem Dusilem, továrním jezdcem a pracovníkem
výroby v Jawě, vyroben motocykl s 16“
koly v rámu s kyvnou vidlicí. Stroj toho

Během let doznala pětistovka přirozeně
mnoha změn. Úpravy se dotkly hlavy válců, změnily se kryty vahadel a královského
hřídele, začaly se montovat nové středy kol
s celonábojovou bubnovou brzdou a pohodlné dvojsedlo. Konstrukce počítala také s
provozem s postranním vozíkem. Celkem
bylo vyrobeno přibližně 7 200 kusů JAWA
500 OHC. Nejvíce typu 15/02 - cca 5000
kusů v letech 1955-58. Šneků - 15/00,
bylo nejméně. Po skončení výroby „óhácé-

Curtiss V8

µ Sportovně cestovní kombinéza z 1,2 - 1,4 mm silné hovězí kůže
µ Strečové panely a strečová textilie v důležitých oblastech
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vesta s výplní z dutých vláken Thermolite®
µ Aerodynamický hrb střední velikosti
µ YKK® zipy
µ Poloautomatické zipy YKK® na rukávech
µ Širokoprofilové neoprenové manžety rukávů a límec
µ Celoobvodový komfortní streč umístěný v pasu kalhot
µ Plochy se suchými zipy pro možnost umístění kolenních sliderů
Kód: M105-19

Cena: 10 990 (403,99 EUR)

Optimus

(černá/žlutá fluo)

µ Komplet z 1,2 - 1,4 mm silné hovězí kůže s plochami
z polyesterové tkaniny 600D
µ Strečové panely v důležitých oblastech
µ Fixní klimatická membrána Reissa®
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová
páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vložka bundy a kalhot
µ YKK® zipy
µ Neoprenový límec
µ Pas, konce rukávů a nohavic nastavitelné
pomocí velcro pásů
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™
Kód: M105-20

Cena: 6 990 Kč (256 EUR)
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	Evoline

	Evoline

Raptor

(černá/bílá)

(černá/žlutá fluo)

µ 1,2 - 1,4 mm silná hovězí kůže
µ Strečové panely a strečová textilie v důležitých oblastech
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vesta s výplní z dutých vláken Thermolite®
µ Aerodynamický hrb střední velikosti
µ YKK® zipy
µ Zip pro připnutí ke kalhotám
µ Nastavitelná šířka v pase pomocí velcro pásů
µ Perforované plochy
µ Prodloužená zádová část
µ Širokoprofilové neoprenové manžety rukávů a límec

µ 1,2 - 1,4 mm silná hovězí kůže s panely z polyesterové tkaniny
600D
µ Strečové panely a strečová textilie v důležitých oblastech
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vesta s výplní z dutých vláken Thermolite®
µ YKK® zipy
µ Zip pro připnutí ke kalhotám
µ Prodloužená zádová část
µ Manžety rukávů nastavitelné pomocí velcro pásů
µ Neoprenový límec a konce rukávů
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™ v zadní části bundy

Kód: M100-178

Kód: M100-181

Cena: 5 490 Kč (199 EUR)

Cena: 4 990 Kč (184 EUR)

Fuel

(černá/žlutá fluo)

(šedá/černá/modrá)

µ 1,2 - 1,4 mm silná hovězí kůže
µ Strečové panely a strečová textilie v důležitých oblastech
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vesta s výplní z dutých vláken Thermolite®
µ Aerodynamický hrb střední velikosti
µ YKK® zipy
µ Zip pro připnutí ke kalhotám
µ Nastavitelná šířka v pase pomocí velcro pásů
µ Perforované plochy
µ Prodloužená zádová část
µ Širokoprofilové neoprenové manžety rukávů a límec

µ Třívrstvá bunda z polyesterové tkaniny 600D se zdvojenou vrstvou
z balistického nylonu 1650D na předloktí
µ Odnímatelná klimatická membrána Reissa®
µ Odnímatelná termální výstelka
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
µ 4 přední, 1 velká zadní kapsa a vnitřní kapsa na mobilní telefon
µ Ventilační prvky
µ YKK® zipy
µ Krátký zip pro připnutí ke kalhotám
µ Nastavitelná šířka na pažích a pase pomocí velcro pásů a patentů
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™

Kód: M100-178

Kód: M100-92

Cena: 5 490 Kč (199 EUR)

Cena: 4 490 Kč (164,92 EUR)

Raptor

(černá/bílá)

µ 1,2 - 1,4 mm silná hovězí kůže s panely z polyesterové tkaniny
600D
µ Strečové panely a strečová textilie v důležitých oblastech
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a pěnová páteřová vložka
µ Odepínatelná termální vesta s výplní z dutých vláken Thermolite®
µ YKK® zipy
µ Zip pro připnutí ke kalhotám
µ Prodloužená zádová část
µ Manžety rukávů nastavitelné pomocí velcro pásů
µ Neoprenový límec a konce rukávů
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™ v zadní části bundy
Kód: M100-180

Cena: 4 990 Kč (184 EUR)

Bruno

(černá/žlutá fluo)

µ Vnější vrstva z polyesterové tkaniny 600D se zdvojenou vrstvou
z balistického nylonu 1650D na předloktí
µ Fixní klimatická membrána Reissa®
µ Odnímatelná termální výstelka
µ Streč panely v úrovni loktů a a ramen
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
µ Ventilační prvky
µ Krátký zip pro připnutí ke kalhotám
µ Nastavitelná šířka na pažích a pase pomocí velcro pásů a patentů
µ Neoprenové manžety rukávů a límec
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite®
Kód: M100-150

Cena: 3 790 Kč (139,21 EUR)

Řídíme legendy

Představujeme
Rally

čka“ již bohužel Jawa další čtyřdobý motocykl s motorem vlastní konstrukce
sériově nevyráběla.

(černé)

µ Vnější vrstva z polyesterové tkaniny 600D
µ Fixní klimatická membrána Reissa®
µ Odnímatelná termální výstelka
µ Vnitřní certifikované chrániče kolen
µ Streč panely nad koleny a v bederních partiích
µ Ventilační prvky
µ YKK® zipy
µ Krátký zip pro připnutí k bundě
µ Nastavitelná šířka na bocích a koncích nohavic pomocí velcro pásů
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™
µ Dostupné i v prodloužené a zkrácené verzi

Pětistovka vynikala kultivovaným chodem a ladnými tvary. Jízdní vlastnosti
ani v době vzniku nebyly brilantní - mnoho spojů jednotlivých motorových částí
nepřispívalo k tuhosti konstrukce, velmi nízká stavba a vlnění nepříliš tuhého
rámu poměrně těžkého stroje neumožňovaly ostřejší průjezd zatáčkami. Jak to
vypadá z pohledu dnešního jezdce?
Stále potěší
Kultivovaný chod a příjemný zvuk paralelního dvouválce zaujme i dnes. Testovaná Jawa druhého provedení s královským
hřídelem i dnes chytá na první nakopnutí.
I když člověk stroj řídí s úctou k legendě,
nedá mu to vzít více za plyn. Jawa se nebrání a i na dnešní poměry dokáže vyvinout
slušnou rychlost. Nejlíp je jí však tak do 120
km/h. Vzpřímený posaz příliš ke sportovní
razanci nevybízí, k tomu ani tento stroj nebyl stavěn, ale v dynamické, jak se na starou
dámu sluší decentní, jízdě poskytuje pocit důvěry. Ten je navíc podpořen u testované motorky přepracovanými klíči bubnových brzd pro
zvýšení brzdného účinku.

Kód: M110-43

Cena: 2 990 Kč (109,82 EUR)

Tracy dámská

(černá)

µ Vnější vrstva z polyesterové tkaniny 600D se zdvojenou vrstvou z balistického
nylonu 1650D na ramenech apředloktí
µ Fixní klimatická membrána Reissa®
µ Odnímatelná termální výstelka vláken Thermolite®
µ Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
µ Streč panely v úrovni loktů a YKK® zipy
µ Krátký zip pro připnutí ke kalhotám
µ Reflexní prvky 3M™ Scotchlite™
Kód: M101-34

O spolehlivost a odolnosti konstrukce svědčí
fakt, že tento 70 let starý motocykl stále slouží svému účelu. Nejde o žádný muzejní exponát
nebo sběratelskou entitu a majitel s ním stále
pravidelně jezdí.

Cena: 3 290 Kč (120,84 EUR)

Reflextor

(žlutá fluo)

µ Reflexní vesta z elastického a prodyšného materiálu
µ Vnější kapsa pro odkládání drobností
Technické parametry:

Cena: 590 Kč (21,68 EUR)

Tactical

(černé/šedé)

µ Rukavice z anilinové kůže
µ Polyuretanové protektory na kloubech zápěstí a dlani
µ Perforované plochy a ventilační prvky
µ Protioděrové prvky Schoeller® keprotec
µ Reflexní prvky 3M Scotchlite™
Kód: M120-103

Cena: 1 189 Kč (43,70 EUR)
Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH

Děkujeme Jiřímu Korandovi za zapůjčení stroje.

Kód: M161-09

Výroba

1952-1958

Motor

Čtyřdobý, vzduchem chlazený
dvouválec OHC s obsahem 488 cm³

Kompresní poměr

7,0 : 1

Plnění

Karburátor Jikov 2924 HZ

Výkon

26 k při 5500 ot/min.

Krouticí moment

39 Nm při 3900 ot/min.

Převodovka

Čtyřstupňová

Suchá hmotnost

156 kg

Maximální rychlost

147 km/h
Na plný plyn! 01/2017
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Nabízíme

Produkt

Bezdušový set TUbliss:



Suzuki RG500 XR14

1980

Tesnení

Čeho tím dosáhnete?
OFFICIAL FLY RACING WORD MARK AS APPROVED BY CRAIG SHOEMAKER
BELOW WORD MARK UPDATED APRIL 16, 2014 BY JERRY LATHROP

ANY PREVIOUS FLY RACING WORD MARK IS NOW CONSIDERED REPLACED BY THIS ONE.
ANY NEW PACKAGING, PRODUCTS, WEB OR ANY USE OF THE PREVIOUS MARK CAN REMAIN
UNTIL THERE IS ANY POTENTIAL TO UPDATE IT. AT THAT TIME IT IS REQUIRED TO UPDATE USING
THIS OFFICIAL APPROVED MARK. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING FLY RACING LOGO
USE PLEASE CONTACT THE ART DIRECTOR JERRY LATHROP IN THE DESIGN DEPARTMENT.

1984

esy,
Boty, dr
...
kalhoty

BLACK LOGO MUST BE USED ON LIGHT BACK GROUND

 Sametová jízda: Drobné nerovnosti, kameny
nebo třeba kořeny pneumatika absorbuje, aniž by
přenášela rázy do vidlice a dále. Jízda je mnohem
hladší, únava se dostavuje později.

WHITE LOGO MUST BE USED ON DARK BACK GROUND

Ducati 900 ss TT IOM

 Zvýšení odolnosti: Nehrozí proražení ani protočení duše, protože žádná není. Pokud dojde k propíchnutí pneumatiky, jízdu to neohrozí a pokračujete dál - není potřeba udržovat v pneumatice
vyšší tlak.

Nové
samolepky
Nasajte atmosféru
závodního prostředí
se sbírkou samolepek
s legendárními
závodními stroji!
Celkem 17 motocyklů
potkáte výhradně
přibalené ke zboží,
které u nás objednáte.

1978

Díly,
nství
prísluse
^

^

 Pneumatika je k ráfku fixována po celém obvodu
kola (ne pouze v jednom místě jako při použití
haltru)

1976

garelli 50 cc

1963

Or t ézy

benelli Corsa 500

1969

^

Suzuki XR 69

Ducati TT1

 Zvýšení trakce o 100%: Nižší tlak znamená větší
kontakt pneumatiky s podkladem. Velký rozdíl poznáte hned při první jízdě.

P lasty
cross
r
p o moto



V

e stručnosti se jedná o systém, který udělá v klasickém endurovém kole dvě komory. Jednu tvoří menší
červená vložka foukaná na 7,5 Bar, která drží patky pneumatiky v sedle a utěsňuje uchycení výpletu kola, druhou
komoru tvoří zbytek obsahu pneumatiky. Tu můžete nafoukat na libovolný tlak od 0 do 10 Barů.

Bundy,
kalhoty,
...
rukavice




^

Pro co nejlepší trakci v terénu je výhodné mít co
nejmenší tlak v pneumatikách. Jenže s nízkým tlakem
také roste riziko proražení pneumatiky o ráfek, nebo
přímo poškození ráfku. Nový systém TUbliss toto
dilema velmi dobře řeší.

Ak

^

Pro pořádný
grip

y
umulátor

Prilby

Kawasaki 500 cc H1 RW 1974

Bundy,
kalhoty,
...
rukavice

Rozety

Instalace je snadná, zvládne ji každý, kdo umí přezout
kolo a použít vrtačku.

Cena sady: 3 190 Kč / 125,52 EUR
12
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garelli 50 cc

Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH

1983

BMW RENNSPORT RS54 1956

triumph

1979

Na plný plyn! 01/2017
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Rozhovor

Rozhovor

Bratři Čermákové:

jsme trochu rozpačití. Je ale
před náma 7 závodů, tak doufáme, že se posuneme.

Mistři sajdkárkrosu

Za jaký výsledek byste byli rádi?
Ondra: Já myslím, že když vše
funguje, jsme schopni zajíždět
stabilně do první pětky. Takový
by měl být i výsledek.
Tomáš: Hlavně se vždy musíme
snažit zajet dobře závod, neřešit
tabulky a pořadí. Když vše sedne,
přijdou i výsledky.

Sadkárkros jezdí většinou jednoválce, s objemem okolo 700 cm3 a výkonem
kolem 80 koní. Jezdí dvoutakty i čtyřtakty.

Sajdkárkros, nebo chceteli sidecarcross, opět
táhne. Na startech závodů
jsou desítky motorek a na

A

mbasadory divácky atraktivního sportu u nás jsou naši nejlepší
borci, bratrská posádka Tomáš (jezdec) a Ondra (spolujezdec) Čermákovi
z Příbrami. Zeptali jsme se jich na pár věcí.

větší závody chodí tisíce
lidí. Výkony motocyklů
povyrostly a dnes crossové
sajdy lítají dvacetimetrové
skoky a rolety téměř
stejně, jako klasické krosky.
Shodné jsou často i tratě.
14
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Jak jste se vlastně dohodli kdo bude řídit a kdo bude „závaží“?
Ondra: Vzniklo to asi z našich povahových dispozic - brácha je trochu rozumovější, což je za řídítkama potřeba, já ne o všem přemýšlím, jdu do
všeho, dělám závaží, hlavně aby byla
váha na správném místě… Taky to
vyplynulo z toho, že se tady poblíž v
Hlouběnicích u Dobříše jezdilo mistrovství, a máme fotku, že už jako

tří a čtyřletí kluci, seděl Tomáš za řídítky a já stál na vozíku… Brácha má také
více zkušeností ze sólového motokrosu,
protože jej jezdil 5 sezón závody od nějakých svých 12 let.
Tomáš: V kraji mají sidecary tradici, kamarád byl mistr republiky, tak jsme to
chtěli zkusit a chytlo nás to…
Proč právě sajdkáry…?
Přišlo nám to zajímavější, je tam silnější
motor, připadalo nám to i divácky atraktivnější. Hrálo roli i to, že jsme bráchové
a mohli jsme to dělat spolu.
Komunikujete nějak během jízdy?
Ondra: V tréninku ano, v kvalifikaci, nebo

v závodě už ne. Maximálně si nadáváme,
když se něco nepovede (smích).
Jak dopadla loňská sezóna?
Ondra: Loňská sezóna byla naše nejúspěšnější v celé kariéře. Hlavně její závěr a Mistrovství Evropy družstev, kde
jsme dojeli na bedně. Jezdíme to od roku
2003, několikrát jsme byli 4., ale teď byl
silný tým a dojeli jsme 3., dva body za
druhými.
Tomáš: Skončili jsme vlastně pátí v mistrovství světa a v posledních čtyřech, pěti
závodech jsme pokaždé stáli na bedně.
Závěr byl skvělý.
Jak to vypadá letos?

Ondra: Zatím jsme byli v jedné jízdě pátí,
v dalším závodě jsme měli smůlu a soupeř nás převrátil… zatím je odjetá půlka
sezóny a pohybujeme se kolem 8. místa. Trochu bojujeme s technikou - stali
jsme se továrními jezdci rakouské firmy
Mega, testujeme jejich nový motor, který
má velký potenciál, ale taky své mouchy.
Tomáš: Je to ještě syrové. Jsme jediní,
kdo jejich techniku testuje v plném závodním nasazení. Rozhodli jsme se pro
ten motor loni, předtím jsme jezdili na
čtyřtaktní Jawě, pak jsme zkusili Caba,
co jezdí většina pole, ale neměli jsme jistotu maximální tovární podpory. Pak přišla nabídka Megy, která by nás měla dostat zpátky na vrchol. Vážíme si toho, ale

Jak trénujete?
Ondra: Teď v sezóně je to spíš fyzická průprava, rehabilitace, aby
se tělo odreagovalo jinou činností
než na motorce. Jede se teď každý víkend závod mistrovství světa,
takže nasazení je velké. V týdnu zbývá čas jen na kolo, běhání, plavání
a podobně. Ze závodů se vracíme
v úterý, a ve čtvrtek vyrážíme na další podnik…
Tomáš: Fyzická příprava trvá od začátku listopadu do konce února. Přes
zimu se dá už i u nás trénovat na motorce, ale nejsou tu moc tratě. Byli
jsme třeba počátkem roku na 14 dní
trénovat v Itálii, snažíme se jezdit ven.
Letos jsme začali na motorce dřív a je
to docela znát.
Jaká je atmosféra mezi jezdci při závodech mistrovství světa?
Jo, v pohodě. Všichni se zdraví, ale na
trati si nic neodpustí.
Držíme palce do další části sezóny!
Více informací: www.sidecarcermak.cz

Na plný plyn! 01/2017
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Tip 2: Cesta 151 z Jindřichova Hradce na Jemnici
Zatáčky kolem České Kanady rozhodně stojí za projetí. Cesta navíc může sloužit jako alternativa k zoufalé dálnici D1 mezi Brnem
a Prahou. Je samozřejmě delší a nebude ani rychlejší, ale stojí za
to a nejspíš si nesjedete zadní gumu do rovna jak na dálnici. Pro
retro-klasickou Moto Guzzi V7 skvělé působiště.

Když jsme připravovali kampaň pro naši
značku Ayrton, mohli jsme nafotit oblečení
na hezkých lidech ve studiu, světla
rozestavit podle potřeby, a vše by bylo
mnohem jednodušší. Jenže mi motorky
milujeme, tak jsme s nimi vyrazili na některé hodně zajímavé cesty a fotili přímo v terénu, kde nás
samotné baví jezdit. Tady je něco víc o cestách, které si v kampani zahrály.

Ayrtonovy tipy na výlet
Buchlov, Mělník jsou cesty notoricky známé, které není potřeba představovat. Několik dalších možná zná spousta místních,
ale stojí za to odhalit je i pro ostatní.

Tip 3: Cesta č. 39 u Lipna
Úžasná cesta plná rychlých i pomalých zatáček,
horizontů i krásných Šumavských panoramat. Zajímavá je v obou směrech - jak od Lenory na Český Krumlov, tak naopak. My jsme zde ve službách
značky Ayrton proháněli skvělou tříválcovou Yamahu MT-09. Její živý charakter je pro tuto cestu
jak stvořený.

Tip 1: Desná - Kořenov - Harrachov
Rychlé, přehledné zatáčky, místy pěkné výhledy,
dostatečná infrastruktura (rozuměj pumpy a restaurace) dělají z této cesty jednu z nejatraktivnějších. Navíc je situována v Krkonoších, kde se
dá najít spousta dalších zajímavých cest a míst
k vidění. My jsme zde řádili s BMW F 800 GS.

Jaké jsou vaše oblíbené destinace? Pište na info@aci.cz
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Produkty

Profil značky

Airoh: 71 světových titulů za 18 let
Jen málo výrobců přileb má dnes
vlastní vývoj, výrobu a technologické zázemí dostatečně silné
na to, aby dokázal na trh přinést
něco skutečné nového. Airoh je
jednou z nich.

Výrobce motocyklových přileb Airoh, společnost Locatelli S.p.A., byla založena
v roce 1986 v technologickém centru severní Itálie v údolí Bergamo. Firma začala
fungovat jako dodavatel pro různé věhlasné značky. Obrat nastal v roce 1997, kdy
se její zakladatel, Antonio Locatelli, po
pokorných začátcích rozhodl využít špičkové know-how své firmy pro výrobu přileb vlastní značky. Airoh se pak během
krátké chvíle zařadil mezi nejprestižnější
výrobce přileb.

 100% karbon, kevlar
 Nejlehčí terénní přilba na trhu
 Pro všechny druhy brýlí
 Adaptér pro kamery Go-Pro®
 Hmotnost ±950g
Kód: M140-479

Cena: 13 690 Kč (505 EUR)

TWIST

Co firemní materiály říkají o základních hodnotách značky?:
VÝZKUM A VÝVOJ
Tým, který pracuje s odhodláním vylepšit naše produkty, vytvářet nové
a vždy nabízet to nejlepší.

Bezpečnost

 HRT - High Resistant Thermoplastic
 Výstelka nové generace COMFORT LINER
 Velký a pružný nosní deflektor
 Polohovatelný kšilt
 Hmotnost ±1180g
Kód: M140-494

Cena: 5 690 Kč (210 EUR)

GP500

Na prvním místě! Je to první věc,
na kterou myslíme při zahájení
projektu na vývoj nového produktu.

 Jádro ze čtyřkompozitního extrudovaného polystyrenu
 Záchranný systém pro uvolnění lícních podložek (AEFR)
 Pinlock® Max Vision® součástí balení
 Hmotnost ±1200g
Kód: M140-427

INOVACE

Cena: 9 900 Kč (364 EUR)

Ten, kdo váhá, je ztracen. Každý
rok nabízíme něco inovativního,
abychom vám ulehčili život.

Sdílení
Sdílení a lidské vztahy jsou klíčové
a 18 let tvrdé práce je toho příkladem.

VÁŠEŇ
Propracované detaily
Detaily dělají rozdíl.

Pokud žijete pro motocykly, nebo pokud vaše srdce tluče pro zrychlení
na trati nebo na závodech, pak jste
součástí naší rodiny #airrohcrew.

Airoh ztělesňuje 100% vášeň. Airoh je značka těch, kteří milují motocykly!
18
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ST 701
 100% karbon, kevlar
 Extra široký zorný úhel
 Systém proti mlžení plexi
 Pinlock® Original součástí balení
 Hmotnost ±1280g
Kód: M140-430

Cena: 12 300 Kč (455 EUR)
Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH
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Dvouvrstvá

/110 Eur

Fixní klimatická membrána a odnímatelná termo vložka

Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH

