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1. Úvod 

Toto téma jsem si vybral, protože se zajímám o motorky. Nejvíce mě zajímají staré 

modely a historie jejich výroby. Rád navštěvuji muzea historických motocyklů. Doma máme 

dvě motorky YUKI Vista 125 a Jawa 50 typ 05. „Pionýra“ s nadšením opravuji a udržuji. 

                                      

 

 

2. Jak šla léta s Jawou 

 

2.1. František Janeček – konstruktér a vynálezce 

Historie motorismu by byla o mnoho 

chudší, nebýt českého konstruktéra, vynálezce, 

průmyslníka a zakladatele motocyklové firmy 

JAWA, Františka Janečka. František Janeček se 

narodil v rodině sedláka 23. ledna roku 1878     

v Klášteře nad Dědinou ve východních 

Čechách. Po studiích na průmyslovce v Praze 

vystudoval berlínskou elektrotechniku a            

v Berlíně také nastoupil do svého prvního 

zaměstnání ke slavné firmě Schuckert. Odsud 

vedla jeho cesta do největší elektrotechnické 

továrny v Rakousko-uherském mocnářství – 

vysočanské Kolbenky, kde mu již v jeho 

třiadvaceti letech bylo svěřeno vedení nové 

pobočky na výrobu dynamoelektrických strojů. 

Bylo mu dvacet čtyři let, když si nechal patentovat nový způsob přívodu proudu pro pouliční 

elektrickou dráhu a patent prodal za 2 000 liber do Velké Británie. Přitom ještě stačil 

vystudovat techniku v Delftu. 

Obrázek č. 1 Ing. František Janeček 
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Pobyt v Holandsku se mu doslova změnil život. Pří jízdě na bicyklu do něj narazil 

automobil, František si proto musel nějaký čas poležet, a ošetřovatelku mu nedělal nikdo jiný 

než dcera viníka havárie, jeho pozdější manželka. Během čtyř let úspěšně rozjel filiálku         

v Nizozemí, vedení firmy Kolben se proto rozhodlo jmenovat sedmadvacetiletého inženýra 

šéfem mechanické dílny. Výsledkem jeho práce se staly tisícikoňové agregáty, které pak        

v pražské elektrárně sloužily k plné spokojenosti po dobu třiceti let. 

 

2.2. František Janeček – průmyslník 

V roce 1907 se Ing. Janeček znovu vydal na zkušenou k německým a anglickým 

společnostem. V roce 1908 se vrátil do Prahy a o rok později otevřel na Žižkově strojírenskou 

laboratoř s mechanickou dílnou, která se zabývala vývojem a zakázkovou výrobou malých 

sérií pro jiné firmy. Základní kapitál tvořil vedle manželčina věna zisk z prodeje patentu na 

úpravu obloukové lampy, který zakoupily dvě německé firmy za 70 000 marek.  

Během první světové války Ing. Janeček strávil nějaký čas na italské frontě a krátce po 

válce přihlásil na patentovém úřadu nové Československé republiky k registraci na šedesát 

nových patentů. Aktivní služba v mocnářské armádě a potřeby rodících se ozbrojených sil 

mladé republiky orientovaly aktivity Janečkovy firmy do oblasti zbrojařského průmyslu. 

Nejznámějším patentem a současně i sériovým výrobkem z této doby je Janečkův ruční granát 

s moderním řešením bezpečnostní zápalky.  

Lukrativní zakázky pro armádu mu umožnily už v roce 1918 převzít továrnu na 

výrobu přesných vah v Mnichově Hradišti a o čtyři roky později, v roce 1922, rozšířil své 

teritorium o dílnu po obuvnické firmě Sachs v budově starého pohostinství v Praze-Nuslích. 

Během jednoho roku na místě poblíž staré formanské cesty z Prahy do Benešova vyrostly 

nové výrobní haly, do kterých byla převedena výroba z Mnichova Hradiště. V té době již 

zaměstnával přes 1100 pracovníků. Kvůli potížím s regulačním plánem zde vystavěl pouze 

dřevěné haly, ve kterých se však stále nedostávalo výrobních prostor. Proto se začal poohlížet 

jinde. 
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Obrázek č. 2 Pohled na továrnu Zbrojovky „Na Zelené lišce“ nedaleko dnešní stanice metra Pankrác. 

 Zalíbil se mu právě Týnec nad Sázavou, kde zamýšlel vybudovat jakousi alternativu  

k Baťovu Zlínu, kde by žilo nejméně 20 tisíc obyvatel. Týnec nad Sázavou nabízel výhodné 

železniční spojení s hlavním městem i dostatek levných pracovních sil. Vodní tok Sázavy 

zaručoval pohon pro stroje a v okolních lesích bylo plno palivového dříví. Aby získal 

potřebné pozemky, daroval městu v roce 1925 finanční prostředky na stavbu telefonní 

ústředny, o tři roky později na stavbu školy, na převod sekundární elektrické sítě a na 

výstavbu silnice z Týnce nad Sázavou do Chrástu nad Sázavou. Stal se členem společnosti pro 

elektrifikaci kraje. 

V roce 1926 koupil Ing. Janeček panství v Solnici a pilu s truhlářstvím v Kvasinách. 

Týnec nad Sázavou měl sice pro rozšíření výroby mnohem výhodnější polohu, ale v tomto 

případě jej zajímal víc velkostatek než možnosti další expanze. V roce 1928 si v Týnci v místě 

zvaném Na Korbelově vršku dal postavit vilu. 
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Obrázek č. 3 Vila v Týnci nad Sázavou 

 

2.3. Nová firma Zbrojovka Dipl. Ing. F. Janeček v Týnci nad Sázavou 

V roce 1929 byl Ing. Janeček vlastníkem 200 000 m² pozemků v okolí Týnce nad 

Sázavou, na kterých mohl začít stavět novou moderní továrnu. Rychlý rozvoj firmy, který 

nesl název „Zbrojovka Dipl. Ing. F. Janeček“, byl možný díky zakázkám ze strany 

Ministerstva národní obrany týkajícím se nejen dodávek ručních granátů, ale i přestavby 

kulometů Schwartzlose pro použití munice Mauser. Zatímco dodávky ručních granátů byly    

v roce 1926 ukončeny, potřeba modernizace zastaralých kulometů vydržela až do roku 1928. 

V tomto roce totiž brněnská Zbrojovka přišla s těžkým kulometem ZB 26, který se zařadil      

k nejlepším zbraním této kategorie, a Zbrojovka Ing. F. Janeček se dostala do situace, jejímž 

jediným řešením byl náhradní výrobní program, který by byl pokud možno stejně výnosný 

jako výroba zbraní. Byla sice zavedena výroba psacích a šicích strojů i celé řady dalších 

výrobků, ale to nestačilo. Celá řada zbrojovek, a to i zahraničních, v té době viděla nejlepší 

možnost uplatnění svých výrobních kapacit v rozvíjejícím se motoristickém průmyslu. 
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Obrázek č. 4 Nový závod v Týnci nad Sázavou 

 

2.4. Motocyklová značka JAWA 

Pod vlivem syna z prvního manželství Františka Karla Janečka narozeného 29.2.1904 

(František Janeček se rozvedl v r.1921 a následně oženil s Miladou Fabiánovou, 3.5.1929 se 

jim narodila dcera Dagmar a 25.5.1931 syn Marcel) se nakonec rozhodl vyrábět motocykly. 

V roce 1929 František Janeček zakoupil od firmy Wanderer z německého Chemnitze licenci 

na výrobu motocyklu Wanderer 500 OHV a založil firmu v Praze, v místě nazvaném „Na 

Zelené lišce“, která na základě spojení prvních písmen jmen JAneček a WAnderer dostala 

dnes již legendární název JAWA. Stalo se tak 17.8.1929 pod číslem 37525. První motocykly 

Jawa nesly na svých nádržích nápis Jawa s pozadím, které bylo tvořeno obrysy lisovaného 

rámu prvního motocyklu. Klasický ovál, tak jak jej známe dnes, se ve své první podobě 

objevil na bocích nádrží posledních sérií Jawy 500 OHV až v roce 1931. Byl rozšířený o 

iniciály FJ známé z původně vyráběných granátů a doplněné o šestici paprsků vpravo i vlevo. 

Registrován byl pod číslem 56772 až 31. března roku 1936. 

Od roku 1929 ušla Jawa velký kus cesty. První dva roky výroby motocyklů byly sice 

ztrátové a ani zbrojní výroba už nevynášela tolik jako v první polovině dvacátých let, přesto 

byla v roce 1931 v Týnci nad Sázavou vybudována slévárna ocelí, hliníku a elektronu. V roce 

1934 se Jawa stala monopolním výrobcem permanentního magnetu a v roce 1936 poskytovala 

továrna v Týnci obživu osmi stům zaměstnanců. Kromě výroby odlitků pro magnety byla 
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zahájena práce v zápustkové kovárně, válcovně a tažírně plechu, takže v roce 1937 jela 

továrna ve třech pracovních směnách a odlitky byly kontrolovány progresivní metodou 

pomocí rentgenových paprsků. 

 

 

Obrázek č. 5 Dobová reklama na automobily a motocykly Jawa z roku 1936 

V roce 1938 oslavil Ing. Janeček své šedesáté narozeniny, pražská technika jej poctila 

čestným titulem doktora technických věd honoris causa a ve stejném roce byl jedním               

z nejvážnějších kandidátů na prezidenta republiky. 

Kromě nové továrny byl v roce 1939 zahájen provoz v nedalekých Brodcích, kde 

koupil Ing. Janeček bývalou továrnu na hedvábí, která později sloužila k výrobě papíru. Nyní 

se v ní montoval automobil Jawa Minor I. 
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Obrázek č. 6 Karoserie vyráběné  v Kvasinách 

 

 

Obrázek č. 7 Za války vyvinutý nový Minor II, který dokázal zdolat Nuselské schody i Sněžku, se po válce nabízel 

pod značkou Aero 

Ne vždy se ale dařilo. Krachem skončil pokus o vybudování velkého obchodního 

domu spojeného se servisem a garážemi na Revoluční třídě a stejně tak těžba železné rudy         

z roku 1940, kdy nedaleko Železného Brodu zaměstnával několik let na šedesát horníků, aby 

nakonec celý podnik pro nerentabilnost ukončil. 

Až roku 1939 představovala hlavní výrobní náplň továrny produkce dvoutaktních 

motorů, ale velká pozornost byla věnována i čtyřtaktům. Ve vývojovém oddělení vznikla celá 

řada zajímavých konstrukcí, byl zde postaven dokonce dvoutaktní dvouválcový motor            

s protiběžnými písty se společnou zápalnou komorou a dvěma oddělenými klikovými hřídeli 

na protilehlých stranách každého válce. Motor sice disponoval zajímavým výkonem, ale 

sladění obou klikových mechanismů bylo natolik obtížné, že vývoj byl ukončen. 

Byly zkoušeny i dvoutaktní motory přeplňované kompresory. Poprvé se kompresor 

objevil na experimentálním dvoutaktním trojválcovém hvězdicovém motoru a kompresor 

posiloval i motor stopětasedmdesátky zkonstruované Dipl. Ing. Wsewolodem Gretschenkem. 

V Jawě se mimo jiné zkoušel rovněž městský plynový motor nebo i dvoutaktní motor 
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se vstřikem směsi do válce a vzduchovým vyplachováním. Některé pokusy dokonce daleko 

předběhly svou dobu, jako například motor s rotačním šoupátkem s řetězovým pohonem. 

Ale to hlavní přece jenom patřilo motocyklům, cestovním i závodním. Ing. Janeček si 

velice dobře uvědomoval, že nejlepší reklamou jsou sportovní výsledky. Veškerá tato činnost 

měla vést především k ještě lepším výsledkům na trhu, pro který byly určeny i prototypy Jawy 

125 a Jawy 250, k jejichž výrobě ale nikdy nedošlo, i když v roce 1939 byly podrobovány 

intenzivním zkouškám. 

 

2.5. Období okupace a úmrtí Františka Janečka 

Rok 1939 násilně přerval slibně se rozvíjející výrobu motocyklů v továrně Ing. 

Janečka. Sice byly ještě dokončeny tři prototypy cestovních motocyklů v objemových třídách 

125, 175 a 250 cm
3
 navazující na konstrukci Jawy 250 Duplex-Blok, ale už od dubna musela 

Jawa pracovat na ryze vojenských zakázkách a na Pankráci i v nově zřízené továrně               

v Brodcích nad Sázavou byly vyráběny letecké součásti a motory pro generátory. V roce 1940 

muselo být rozebráno a zničeno na 8 500 motocyklů 700 automobilů, které byly těsně před 

dokončením, a takto získaná surovina byla použita pro výrobu sloužící výhradně válečným 

účelům. Německé správě neunikly ani zásoby materiálu, všechno mělo být zabaveno pro 

potřeby Říše, přesto se povedlo velké množství přípravků, hrubých odlitků i drobnějších dílů 

ukrýt v pronajatých budovách v nejbližším okolí Prahy i Týnce nad Sázavou. 

Navíc byly již v roce 1940 v naprostém utajení zahájeny práce na nových projektech 

pro poválečné Československo. Od roku 1941 do roku 1944 bylo postaveno a odzkoušeno 23 

prototypů motocyklů, přičemž v druhé polovině roku 1944 se dalších třináct nacházelo            

v rozpracovaném stavu. Od každého navrhovaného modelu vzniklo tři až pět prototypů, mimo 

to bylo vyvinuto a vyrobeno na třináct různých typů pohonných jednotek a k nim je možné 

ještě připočíst i devět prototypů malého lidového automobilu, který byl po válce vyráběn jako 

Aero Minor. Jako nejvhodnější místo pro práci konstruktérů i mechaniků byl zvolen pražský 

servis, před válkou známý jako Jawa-Služby, který byl přejmenován na Motozbroj, a nyní 

sloužil výhradně k údržbě a opravám motocyklů patřících německé armádě. Tady bylo možné 

získat pneumatiky, některé díly i kompletní motocykly a zkoušet dílčí řešení konstrukčních 

celků. Dřevěná bouda vedle skladu se stala konstrukční kanceláří i montážní dílnou a 

nechyběla ani motorová brzda ke zkoušení nových pohonných jednotek. 

Jenom zakladatel značky o tom už nevěděl. Ing. Janeček ve svém bytě zápasil se 

zákeřnou chorobou a konce války se nedočkal. Zemřel 4. června 1941 na rakovinu plic ve 

svém pražském závodě a jeho poslední slova byla „Pracujte, já vás opouštím...“. Po jeho smrti 
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a zpopelnění ve strašnickém krematoriu byla urna s jeho ostatky uložena na zahradě týnecké 

vily pod velkým pomníkem. V roce 1973 byl na žádost vdovy přemístěn na Olšanské hřbitovy 

včetně náhrobku. Stěhovala ho těžká technika. Na pražském hřbitově se ukázalo, že obelisk 

nesplňuje tamní normy ohledně výšky, a proto musel být asi o metr oříznut. 

Ještě v roce smrti Ing. Janečka byly odstraněny poslední zbytky starého hostince „Na 

Zelené lišce“ a na jeho místě byla postavena tovární hala, která byla dokončena v prosinci 

1942. Kromě provizorního mostu přes Sázavu postaveného v roce 1944 se stala na dlouhou 

dobu poslední stavbou v Jawě, která byla od smrti zakladatele firmy řízena tříčlenným 

výborem až do plnoletosti jeho obou dětí a návratu nejstaršího syna Františka Karla Janečka   

z Anglie. 

Na vývoji motocyklů mezitím pracovaly souběžně dva týmy vedené Vincencem 

Sklenářem a Josefem Jozífem. Tým vedený Vincencem Sklenářem se zaměřil na vývoj 

motocyklů poháněných čtyřdobými motory, které měly představovat jakousi spíše vyšší třídu, 

vynikající svými jízdními vlastnostmi a zpracováním. K nejzajímavějším patřila jednoválcová 

třistapadesátka s ventilovým rozvodem OHC a pohonem vačkové hřídele prostřednictvím 

řetězu. Druhý tým pod vedením Josefa Jozífa (1906-1985) vyvíjel řadu motocyklů 

poháněných dvoudobými motory v objemových třídách 100 až 350 cm³. 

Vývoj se ovšem neomezil jenom na motocykly určené pro běžný provoz. Kromě asi 

tuctu rekonstruovaných závodních speciálů z předválečného období, nově zkonstruovaných 

prototypů určených pro silniční závody i v objemových třídách 250 a 350 cm3 a tří 

pohonných jednotek o objemu 500 cm³ určených pro závody na ploché dráze, vznikl i 

prototyp závodního silničního speciálu pro třídu do 500 cm³ s ventilovým rozvodem OHC, o 

kterém se traduje, že za vzor mu sloužil motor Nortonu Manx. Ten byl do Prahy přivezen na 

pokyn George Patchetta už v roce 1938. Jednalo se o silniční speciál, na kterém jel na britské 

Tourist Trophy Jack Williams. 

Objevila se i zcela nová, původní řešení, která si zasloužila patentovou ochranu. Už   

2. ledna 1942 vstoupila ve Švédsku, Švýcarsku, Itálii, Francii a Belgii v platnost patentová 

ochrana konstrukčního řešení nazvaného „Řazení převodových stupňů u motocyklů a 

podobných vozidel" a 24. prosince 1943 bylo přihlášeno k patentové ochraně ve Velké 

Británii, Francii a USA řešení přední vidlice s reflektorem. Autorem byl v obou případech 

Josef Jozíf. V prvním řešil možnost řazení jednotlivých převodových stupňů, aniž by bylo 

nutné vypínat spojku prostřednictvím zvláštní páčky, ve druhém případě šlo o kompaktní 

řešení opláštění horní části vidlice předního kola, které umožňilo integrovat přední světlomet, 

tachometr, spínací skříňku i akustickou houkačku do jednoho celku. 
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V roce 1944 byla v Jawě zahájena výroba malých stabilních motorů a na základě 

okupační správou nařízené výměny zkušeností mezi jednotlivými továrnami mohli specialisté 

z Jawy během několikadenních studijních pobytů v Zschopau prostudovat jak technologické 

postupy, tak konstrukci motocyklů vyráběných tímto špičkovým výrobcem. Zjevně viditelnou 

inspirací konstrukčním řešením používaným na motocyklech DKW, uplatněnou na sériových 

Jawách, pak byla například řadicí a startovací páka na společné hřídeli. 

V první polovině roku 1944 byly prakticky dokončeny prototypy motocyklů 

poháněných dvoudobými motory, které se jen v maličkostech lišily od strojů z pozdější 

sériové produkce. I když byl vývoj nové dvěstěpadesátky ukončen ještě před osvobozením a 

teoreticky by bylo možné zahájit jeho sériovou výrobu téměř okamžitě po skončení druhé 

světové války, prozatím dostala přednost montáž předválečných modelů ze zásob dílů, které 

se podařilo zachránit před německou okupační správou. Dva měsíce po skončení druhé 

světové války v létě roku 1945 přišly na trh první modely: Jawa Robot, prodávaná za 6 660 

Kč, stopětasedmdesátky byly k mání za 8 500 Kč, předválečné dvěstěpadesátky za 10 450 Kč, 

modernější dvěstěpadesátky Duplex-Blok za 11 500 Kč a nechyběly ani čtyřdobé jednoválce 

350 OHV, prodávané za 17 670 Kč. 

 

2.6. Znárodnění a doba socialismu 

Po druhé světové válce přišla vlna znárodňování, která se nevyhnula ani Jawě. Ta byla 

podřízena Zbrojovce Brno (v roce 1950 se znovu osamostatnila). V 50. letech také došlo        

k propojení výroby Jawa působící v Týnci nad Sázavou a v Praze se strakonickou firmou ČZ. 

Po propojení Jawy a ČZ se motocykly začaly do konce 50. let objevovat pod značkou Jawa-

ČZ. Výroba malých motorek probíhala především na Slovensku v Povážských strojírnách      

v Povážské Bystřici. 

 

Obrázek č. 8 Snímek z pražských Závodů 9. května, jak se Jawa od roku 1953 oficiálně jmenovala 
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Obrázek č. 9 Výroba Jawy 50/05 (na snímku vlevo centrování kol) v Povážské Bystřici 

 

 

 

Obrázek č. 10 Za čtyři minuty vyjel ze slovenského závodu jeden kompletní motocykl. 

Do konce roku 1988 bylo vyexpedováno do 120 zemí celého světa 2 373 000 

motocyklů Jawa. Jenom do Sovětského svazu bylo vyvezeno na 2 miliony motocyklů, ale 
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motocykl se značkou Jawa nebyl ničím neobvyklým ani v takových exotických zemích, 

jakými pro nás jsou například Island, Nový Zéland. Její motocykly byly pod značkou Yezdi 

vyráběny dokonce až v Indii, v Turecku byly Jawy montovány z dovezených dílů společností 

Oto Celik, v Egyptě zase probíhala montáž pod značkou Eltramco. V roce 1963 byl podepsán 

kontrakt mezi vládami ČSR a Egypta na dodávku zařízení a technologie na výrobu motocyklu 

Jawa 50 typ 05 a Jawa 250 typ 559. Samotná výroba ve společnosti Eltramco začala v roce 

1969 a poslední Jawa 50/05 byla vyrobena v roce 1984. Od roku 1985 se pak vyráběly Jawy 

350 a CZ 125, 175 a 250. 

 

 

Obrázek č. 11 Výroba motocyklu Jawa 350 typ 638 

 

2.7. Úpadek po Sametové revoluci 

Rokem 1989 skončila pro Jawu doba, kdy její roční produkce určená pro trh bývalého 

SSSR představovala na 80 000 nových motocyklů. Bývalé zisky byly nahrazeny dluhy 

rostoucími každým dnem do závratných výšek. Čas tolik potřebný k restrukturalizaci výroby i 

obchodu bylo nutné věnovat především vyjednávání s věřiteli. A nejen to, o slovo se hlásili 
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ekologové a o další investice spojené s náklady na sanace si říkaly desítky let neřešené 

problémy se škodlivými látkami zamořujícími výrobní prostory, ale i okolí závodu u nedaleké 

Sázavy. I samotné budovy potřebovaly rekonstrukci. Naposledy se v Týnci nad Sázavou 

stavělo v roce 1985, když vznikla patrová montážní hala. 

V první polovině devadesátých let měla Jawa problémů víc než dost, ale přesto se 

plánovala roční produkce v objemu třiceti tisíc morálně zastaralých třistapadesátek. Byl to 

spíš zbožný sen než reálná perspektiva akciové společnosti Jawa, která vznikla 1.4.1993 a 

jejíž schodek v hospodaření představoval 125 milionů korun. Kolem beznadějně zastarávající 

továrny se hromadily stejně zastaralé motocykly, o které už nikdo nestál, a situace se 

vyhrotila do té míry, že Jawa byla nucena nabízet svým věřitelům na uhrazení dluhů 

motocykly. Těch bylo ve skladech uloženo na třicet tisíc. Jawa neměla vlastní obchodní 

oddělení a byla nucena své výrobky nabízet prostřednictvím ještě stále fungujícího Motokovu. 

Proto je takřka zázrak, že se podařilo „udat“ dvanáct tisíc motocyklů do Argentiny, Turecka, 

Kostariky, Brazílie, Mexika, Chile, Indie, a dokonce i ve vzdáleném Johannesburgu si policie 

vyžádala několik motocyklů na zkoušku. Ke konci roku 1993 se tak podařilo schodek             

v hospodaření snížit na „pouhých“ sto milionů. 

 

2.8. Privatizace 

V roce 1994 byla z akciové společnosti po privatizaci vyčleněna Jawa Divišov, která 

vyráběla plochodrážní speciály, a dluhy znovu vzrostly. V roce 1996 byla Fondem národního 

majetku vypsána veřejná soutěž na privatizaci kdysi největšího výrobce motocyklů, jehož 

dluhy už přesáhly půlmiliardovou hranici. Přesto se několik zájemců o světoznámou značku 

našlo a novým majitelem Jawy se stala společnost Jihostroj Velešín. 

Další postup nového vlastníka společnosti byl veskrze pragmatický. Vedle stávající 

společnosti Jawa a. s., zatížené obrovskými dluhy, založili noví majitelé společnost Jawa 

Moto spol. s r. o. Zatímco Jawa a. s. čelila konkurzům ze strany věřitelů, společnost Jawa 

Moto spol. s r. o. začala s revitalizací výrobního procesu. 

Rok 1998 byl pro Jawu důležitý i z dalších důvodů. Jawa sice prodala nejméně 

motocyklů za celou svou historii - pouhých 899, ale na druhé straně se spojila s výrobcem 

malých motocyklů z Vodňan a 1.11.1998 zahájil činnost společný podnik s názvem Jawa 

Moto Union, přičemž 71% kapitálový podíl patřil akciové společnosti Jihostroj Velešín. 

Spojením s vodňanským výrobcem motocyklů Moto Union došlo k rozšíření výrobního 

programu o líbivé padesátky a stopětadvacítky známé pod názvem Dandy. Pokud se týká 

malých motocyklů, byla devadesátá léta i přes všechny potíže na počet nových modelů v Jawě 
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opravdu štědrá, vždyť od roku 1994 uvedla Jawa na trh deset nových modelů s objemem 

motoru do 125 cm
3
. 

Pod garancí nemovitého majetku Jihostroje a. s. Velešín získala úvěr a za takto 

získané prostředky odkoupila od věřitelů Jawy a. s. movitý majetek potřebný k výrobě motorů 

a podvozků. V roce 1998 se do Jawy po letech vrátily stroje na výrobu motorů ze strakonické 

ČZ, kde s výrobou motocyklů nadobro skončili. 

V roce 2004 prodala Jawa na domácím trhu 246 motocyklů, což je pouze o tři kusy 

méně než v roce 2003. Procentuálně vyjádřeno: 15 % vyrobených motocyklů zůstalo doma, 

zbytek šel na export. V roce 2005 Jawa zaměstnávala kolem 300 lidí, její podíl na našem trhu 

představoval 2,2 %, v roce 2004 vyrobila 1 668 motocyklů o obsahu 50 až 650 cm
3
, z nichž 

85 procent směřovalo na export. V roce 2008 bylo vyrobeno 1 550 motocyklů, přičemž 1 347 

motocyklů našlo své majitele v zahraničí. Jawa sice už dávno není superproducentem 

motocyklů počítajícím vyrobené kusy na statisíce, přesto začíná psát novými modely další 

kapitolu svého vývoje. 

 

3. Druhy motocyklů Jawa 

 

3.1. Cestovní motocykly 

1929 - Jawa 500 OHV 

1932 - Jawa 175 Villiers 

1934 - Jawa 175 

1934 - Jawa 350 SV 

1935 - Jawa 350 OHV 

1935 - Jawa 250 

1937 - Jawa 100 Robot 

1938 - Jawa 250 Duplex-Blok 

1946 - Jawa 250 typ 11 

1948 - Ogar 350 typ 12 

1950 - Jawa 350 typ 18 

1950 - Jawa 250/350 typ 80 

1952 - Jawa 500 OHC typ 15 

1954 - Jawa 250 typ 353, Jawa 350 typ 354 

1954 - Jawa-Č2 125 typ 351, Jawa-ČZ 150 typ 352 
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1956- Jawa-ČZ 125 typ 355, Jawa-ČZ 175 typ 356 

1958 - Jawa 250 typ 553-03, Jawa 350 typ 554-05 

1961 - Jawa 250 typ 353-07 Supersport 

1962 - Jawa 350 typ 354-04/06 

1962 - Jawa 250 typ 559, Jawa 350 typ 354-06 

1963 - Jawa 250 typ 559-03 Supersport, Jawa 350 typ 573 Supersport 

1964 - Jawa 250 typ 559-05 Automatic 

1964 - Jawa 350 typ 360 

1964 - Jawa 250 typ 590 Sport, Jawa 350 typ 361 Sport 

1966 - Jawa 360 typ 361-04 Californian I 

1966 - Jawa 250 typ 590-4, Jawa 350 typ 361-04 Californian II 

1968 - Jawa 250 typ 590-05, Jawa 350 typ 361-05 Californian 

1968 - Jawa 250 typ 579-03 

1969 - Jawa 350 typ 362 Californian IV Oilmaster 

1969 - Jawa 250 typ 592 

1970 - Jawa 250 typ 623 a Jawa 350 typ 633 

1973 - Jawa 350 typ 634 

1984 - Jawa 350 typ 638 

1985 - Jawa 500 typ 506 Rotax 

1987 - Jawa 350 typ 632 

1989 - Jawa 350 typ 639 

1991 - Jawa 350 typ 640 

1993 - Jawa 350 typ 639-2 Chopper 

1993 - Jawa 350 typ 640 Happy Style, Jawa 350 typ 640 Delivery Bike 

1994 - Jawa 250 typ 593 

1995 - Jawa 350 typ 640-5 Tramp 

1999 - Jawa 350 typ 640 Californian 

2004 - Jawa 650 typ 836-0 Classic, Jawa 650 typ 836-1 Bizon 

2005 - Jawa 650 typ 836-2 Style 

2006 - Jawa 650 typ 836-3 Dakar 

2006 - Jawa 650 typ 836-0 Classic Limited Edition 

2007 - Jawa 250 typ 597 Travel 

2010 - Jawa 660 typ Sportard 

2014 - Jawa 350 typ 640 Retro 
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3.2. Prototypy 

1934 - Jawa 350 SV 

1944 - Jawa 350 OHC 

1949 - Jawa 350 OHC typ 16 

1949 - Jawa 250 typ 11 

1961 - Jawa 250 UR typ 623, Jawa 350 UR typ 633 

1968 - Jawa 250 typ 624, Jawa 350 typ 634 

1968 - Jawa 175 typ 617, Jawa 250 typ 627 

1971 - Jawa 350/460 typ 637 

1979 - Jawa 400 Twin Sport 

1979 - Jawa 420 typ 821, Jawa 500 typ 824 

1983 - Jawa 250 typ 822 

1986 - Jawa 420 typ 823 

1987 - Jawa 400 typ 630 

1993 - Jawa 250 typ 593/594 

2012 - Jawa 660 Californian/Adenium 

 

3.3. Malé motocykly  

1953 - Jawa 50 typ 359 

1955 - Jawa 50 typ 550 

1958 - Jawa 50 typ 555 

1959 - Jawa 50 typ 551-01 Jaweta 

1960 - Jawa 50 typ 551-02 Jaweta Sport 

1962 - Jawa 50 typ 05 

1965 - Jawa 50 typ 05 Sport 

1966 - Jawa 50 typ 20 

1967 - Jawa 50 typ 21 Sport 

1968 - Jawa 50 typ 22 

1969 - Jawa 50 typ 23 Mustang 

1967 - Jawa 90 typ 30 Cross, Jawa 90 typ 31 Roadster 

1972 - Jawa 90 typ 36 Trail, Jawa 90 typ 37 Roadster 

1994 - Jawa 50 typ 585, 586 Mosquito 

1999 - Jawa 100 typ 587 Robby 
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2001 - Jawa 50 typ 588 Robby 

1998 - Jawa Moto Union 125 typ 112 Dandy 

1999 - Jawa Moto Union 50 Dandy 

1999 - Jawa 125 typ 810-5 Travel 

1999 - Jawa 125 typ 810-0 Chopper 

2003 - Jawa 125 typ 112 Sport 

2004 - Jawa 125 typ 112 Dakkar 

 

3.4. Závodní motocykly  

 

3.4.1. Motocykly pro silniční okruhy 

1933 - Jawa 175 

1934 - Jawa 175 Kompresor 

1935 - Jawa 350 OHV 

1937 - Jawa 175 OHV 

1939 - Jawa 500 2×OHC Kompresor 

1939 - Jawa 350 OHV Kompresor 

1950 - Jawa 250 typ 11 Bol d'Or 

1955 - Jawa 350 typ 354-03 Bol d'Or 

1950 - Jawa 500 OHC 

1950 - Jawa 250 OHC 

1953 - Jawa 500 2×OHC 

1955 - Jawa 350 OHC 

1957 - Jawa 250 2×OHC 

1958 - Jawa 250 OHC 

1958 - Jawa 350 2×OHO 

1958 - Jawa 350 2×OHC 

1965 - Jawa 250 typ 675 Junior 

1967 - Jawa 250 typ 676 Junior 

1966 - Jawa 250 

1967 - Jawa 125 typ 670 

1967 - Jawa 350 typ 673 

1971 - Jawa 250 typ 677 

1972 - Jawa 350 typ 678 
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1976 - Jawa 250 

 

3.4.2. Motocykly pro soutěže 

1946 - Jawa 250 typ 11  

1955 - Jawa 250 typ 353-8, Jawa 350 typ 354-8 

1956 - Jawa 250 typ 553, Jawa 350 typ 554 

1961 - Jawa 250 typ 579, Jawa 350 typ 575 

1963 - Jawa 250 typ 652, Jawa 175 typ 651 

1965 - Jawa 350 typ 653, Jawa 360 typ 654 

1967 - Jawa 125 typ 650 

1969 - Jawa 350 typ 653-03 

1973 - Jawa 175 typ 651, Jawa 250 typ 652, Jawa 350 typ 653, Jawa 500 typ 654 

1976 - Jawa-Ogar 175 typ 656-76 

1977 - Jawa 750 typ 658 

1978 - Jawa 350 typ 653-78 

1980 - Jawa 175 typ 656-80 

1981 - Jawa 125 typ 657-81, Jawa 250 typ 652-81 

1982 - Jawa 250 typ 652-82, Jawa 500 typ 654-2-82 

1983 - Jawa 560 typ 871-0-83, Jawa 80 typ 659-0-83 

1984 - Jawa 250 typ 652-5-84, Jawa 500 typ 654-5-84 

1985 - Jawa 125 typ 657-2-85 

1986 - Jawa 125 typ 657-3-86, Jawa 250 typ 652-6-86, Jawa 500 typ 654-6-86, 

Jawa 560 typ 871-1-86 

1987 - Jawa 125 typ 657-4-87, Jawa 250 typ 683-0-87, Jawa 500 typ 684-0-87 

1987 - Jawa 250 typ 681, Jawa 500 typ 682  

1988 - Jawa 250 typ 683-0-88, Jawa 500 typ 684-0-88 

1989 - Jawa 125 typ 657-5-89, Jawa 250 typ 683-1-89, Jawa 500 typ 684-1-89, 

Jawa 560 typ 871-2-89 

 

3.4.3. Motocykly pro terénní závody 

1951 - Jawa 250 typ 11 

1955 - Jawa 350 OHC 

1956 - Jawa 500 OHC 

1958 - Jawa 250 OHC 
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1958 - Jawa 250 typ 557, Jawa 350 typ 558 

1961 - Jawa 250 typ 579, Jawa 350 typ 575 

1963 - Jawa 250 typ 662 

1964 - Jawa 360 typ 663 

1966 - Jawa 400 typ 664 

1968 - Jawa 500 typ 665 

1969 - Jawa 750 typ 665 

1970 - Jawa 420 typ 665 

 

3.4.4. Motocykly pro bodovací soutěže 

1983 - Jawa 250 Trial typ 68 

 

3.4.5. Motocykly pro plochou dráhu 

1964 - Jawa 500 typ 890 

1968 - Jawa 500 typ 894/895 

1984 - Jawa 500 typ 897/896 

 

4. Výběr mých oblíbených motocyklů 

 

4.1. 1929 - Jawa 500 OHV (Rumpál) 

 

Obrázek č. 12 Jawa 500 OHV 
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První Jawa 500 OHV se představila svým budoucím majitelům 23. října roku 1929 při 

zahájení Pražského autosalonu. Od svého vzoru motocyklu Wanderer 500 se na první pohled 

lišila kapkovitou nádrží na palivo a její červený lak se v budoucnu stal stejnou tradicí jako 

firemní znak. 

Jednoválcová pětistovka s půlkulatou spalovací komorou měla objem 498,7 cm³ (ø 84 

× 90 mm) a výkon 13,2 kW (18 k). Motor měl suchou klikovou skříň, tlakové oběhové 

mazání a v jedné skříni s blokem motoru byla i třístupňová převodovka ovládaná ruční pákou. 

Zadní kolo bylo poháněno prostřednictvím hnací hřídele s odpruženým spojením a o bezpečné 

zastavení se starala pásová brzda působící na tuto hřídel. Právě díky této hřídeli se novému 

stroji záhy dostalo přezdívky Rumpál. 

Dvojitý lisovaný rám se zcela shodoval s německým originálem, stejně jako přední 

vidlice odpružená listovým pérem. Nevýhodou tohoto řešení byl krátký zdvih a malá pevnost 

přední vidlice, která v běžném provozu často nevydržela namáhání a lámala se. Ostatně ani 

mazací systém neušel pozornosti konstruktérů z Jawy a ještě před zahájením sériové výroby 

byl přepracován. Na kola byly montovány pneumatiky o rozměru 4,00 x 19 a 175 kg vážící 

motocykl dosahoval nejvyšší rychlosti 95 km/h při spotřebě 5 až 6 litrů/100 km. 

  Jawa 500 OHV rozhodně nepatřila mezi lehké váhy, ale poměrně slušný výkon, 

kvalitní dílenské zpracování a provozní spolehlivost ji přímo předurčovaly ke spojení              

s přívěsným vozíkem, který měl ve standardní výbavě brzdu ovládanou pedálem uloženým 

vedle brzdového pedálu motocyklu. 

Hlavní příčinou zabraňující výrobě velkých sérií pro nejširší okruh zákazníků se 

ovšem stala cena. Přestože byla nová pětistovka zhruba o tisíc korun levnější než zahraniční 

konkurence, stále patřila spíše k těm dražším vozidlům své kategorie. Hlavními příčinami 

byly složitá výroba a pracnost, které se promítly do prodejní ceny. Motocykl v provedení sólo 

byl nabízen za 14 890 Kč a s přívěsným vozíkem se cena vyšplhala až na 17 000 Kč. Za 

stejné peníze bylo v té době možno koupit třeba automobil Aero 500. V roce 1929 bylo 

vyrobeno 258 motocyklů. 

Už v roce 1930 se světu představila druhá výrobní série (612 strojů), která se od svých 

starších sester lišila úpravami provedenými na základě zkušeností získaných v každodenním 

provozu. Předně se změnila přední vidlice. Křehké trubky byly nahrazeny lisovaným 

plechem. Motocykl získal na robustnosti, ale také na spolehlivosti. Dosavadní válcový 

světlomet, který byl přezdívaný kastrol, byl nahrazen perfektním výrobkem společnosti Bosch 

s posuvným parabolickým zrcadlem přezdívaným hruška a karburátor Zenith uvolnil místo 

dvoušoupátkovému karburátoru značky Amal. Elektromagnetické zapalování sice zůstalo 
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zachováno, ale stačilo projevit přání a na jeho místě mohlo být zapalování bateriové. 

Kvalitnější motocykl byl za nižší cenu 14 000 Kč. 

Ještě lepší a levnější byly motocykly třetí série z roku 1931 (146 kusů). Za 12 500 Kč 

byl k mání solidní motocykl s novou koncovkou výfukového tlumiče ve tvaru rybího ocasu, 

nahrazující předchozí „granát". V provedení s kompletním elektrickým osvětlením, klaxonem 

bateriovým zapalováním Bosch byl za 13 750 Kč. Uvnitř se skrývala ještě nová čtyřstupňová 

převodovka, ta byla ovšem nabízena pouze za příplatek 500 Kč. Zato nový firemní znak na 

nádrži byl v ceně. 

Od roku 1931 nabídku rozšířilo provedení Speciál s luxusní výbavou. Kromě velkého 

chromovaného světlometu Bosch nebo Marschall byla Jawa 500 OHV Speciál na první 

pohled rozeznatelná od standardního provedení i podle elegantních trojúhelníkovitých 

schránek na nářadí na bocích zadních blatníků, přístrojového panelu s osmidenními hodinami, 

ampérmetrem, podle zdvojeného akumulátoru, chromovaných ráfků kol a nádrže. Vyšší 

výkon motoru umožňoval dosáhnout nejvyšší rychlosti 125 km/h oproti 110 km/h standardní 

verze. Od běžných pětistovek mohl luxusní Jawu odlišovat i příplatkový černý lak za 2 500 

Kč. 

Motocykl Jawa 500 OHV se udržel v prodeji do roku 1935 a celkem bylo prodáno      

1 016 kusů. V posledním roce prodeje už cena klesla na 10 908 Kč. 

 

4.2. 1935 - Jawa 350 OHV 

 

Obrázek č. 13 Jawa 350 OHV 
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Jawa 350 OHV byla na trh uvedena v roce 1935 jako nejluxusnější motocykl své 

značky, který nahrazoval model 500 OHV. Ve výrobě se tento model udržel až do druhé 

poloviny čtyřicátých let a dodnes je považován za jeden z nejlepších motocyklů značky Jawa. 

Vznikl na základech o rok staršího modelu 350 SV, s nímž sdílel rám a řadu dalších 

komponentů, ale lišil se od něj pohonnou jednotkou, což odhalovalo již samotné označení 

těchto motocyklů. Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválec s ventilovým rozvodem OHV, 

poskytoval z objemu 346 cm³ nejvyšší výkon 11 kW (15 k). 

Motocykl o hmotnosti 140 kg byl schopen vyvinout rychlost kolem 115 km/h. Na trh 

mířil ve druhé polovině třicátých let ve verzích Standard za 9 240 Kč a Speciál za 9 450 Kč. 

Ty se od sebe lišily množstvím chromu a dražší verze měla mimo jiné větší světlomet             

s podsvíceným rychloměrem a nožní řazení. V pěti sériích vzniklo 2 700 exemplářů. 

 

4.3. 1932 - Jawa 175 Villiers 

 

Obrázek č. 14 Jawa 175 Villiers 

Jawa 175 Villiers s jednoduchým dvoutaktním motorem dle licence od britské značky 

Villiers doplnila „rumpál“ v nabídce své značky v roce 1932 a udržela se v ní do roku 1934. 

Tehdy se po rozsáhlé modernizaci proměnila v model Jawa 175, jehož poslední zástupce 

opustil výrobu až v roce 1946. V letech 1932 až 1946 bylo vyrobeno 17 výrobních sérií 

motocyklů Jawa 175 v celkovém počtu 27 535 kusů. 

Jawa se právě díky modelu 175 Villiers stala skutečným výrobcem motocyklů. Během 

prvního roku produkce brány společnosti opustilo přes 3 000 strojů mířících k zákazníkům. 

Zároveň tento model nasměroval značku Jawa mezi výrobce cenově dostupných motocyklů. 

Cena motocyklu Jawa 175 Villiers byla v roce 1932 o třetinu levnější než konkurence, tedy    
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4 650 Kč. 

Jawa 175 Villiers se vzduchem chlazeným dvoutaktním jednoválcem o objemu 172 

cm³ disponovala výkonem 4 kW (5,5 k) a umožňovala stroji o hmotnosti kolem 80 kg jízdu 

rychlostí až kolem 80 km/h. 

 Modernizovaná Jawa 175 s výkonem 4,4 kW (6 k) mohla uhánět rychlostí až 85 

km/h. V roce 1935 se model Standard prodával za 3 989 Kč, v roce 1936 za 3 490 Kč a v roce 

1938 za 3 850 Kč. Model Speciál se v roce 1935 prodával za 4 524 Kč a v roce 1938 za 4 490 

Kč. 

 

4.4. 1937 - Miniaturní Jawa 100 Robot 

 

Obrázek č. 14 Jawa 100 Robot 

Jawa 100 Robot z roku 1937 se stala nejmenším motocyklem v nabídce značky během 

prvního desetiletí její existence. Malý motocykl s pedály slavil u zákazníků úspěch i díky 

tomu, že podle tehdejší legislativy nepodléhal úředním záznamům, neměl registrační značku a 

bylo možno jej řídit již od čtrnácti let. Cena byla v roce 1938 stanovena na 3 260 Kč. 

Základem modelu 100 Robot se stal pro značku Jawa ve třicátých letech tradiční rám  

z lisovaných plechových profilů, z nichž byla i přední vidlice. Pohonnou jednotkou byl 

dvoutaktní vzduchem chlazený jednoválec o objemu 98,8 cm³ s třístupňovou převodovkou. 

Motor o výkonu 1,9 kW (2,6 k) umožňoval jízdu rychlostí až 65 km/h. 

Jawa 100 Robot měla na svém kontě kolem 12 000 vyrobených exemplářů. Na 

popularitu tohoto modelu navázala Jawa v padesátých letech dvacátého století uvedením 

prvního z řady motocyklů s dvoutaktními motory o objemu 50 cm³. 
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4.6. 1946 - Jawa 250 typ 11 (Pérák) 

 

Obrázek č. 14 Jawa 250 typ 11 

Jawa 250 typ 11 byla vyvíjena prakticky od konce třicátých let dvacátého století, ale 

vzhledem k válečným událostem první poloviny čtyřicátých let zamířil tento motocykl do 

sériové výroby až v roce 1946 a udržel se v ní do roku 1954. Celkem mělo během necelých 

osmi let produkce vzniknout kolem 180 000 exemplářů povedené dvěstěpadesátky, pro níž se 

vžila přezdívka „pérák“. 

Základem modelu 250 typ 11 byl jednoduchý kolébkový rám svařovaný ze 

čtyřhranných ocelových trubek. V tomto rámu byl usazen vzduchem chlazený dvoutaktní 

jednoválec o objemu 248,5 cm³, který do roku 1950 poskytoval nejvyšší výkon 5,88 kW (8 k) 

a následně 6,6 kW (9 k). Převodovka zde byla čtyřstupňová a brzdy bubnové vpředu i vzadu. 

Motocykl přitahoval v době svého uvedení na trh pozornost svými elegantními liniemi 

a odpružením předního i zadního kola, v jehož případě bylo použito jednoduchých a 

spolehlivých kluzáků, což bylo řešení známé například z motocyklů značky BMW. 

Dvěstěpadesátka s rozvorem kol 1297 mm stála na 19palcových kolech a jezdec usazený na 

sedle ve výšce 702 mm měl pod sebou stroj, jehož hmotnost bez paliva se pohybovala kolem 

115 kg. 

Jako první Jawě se jí podařilo prorazit i na zahraničních trzích. Po roce 1948 se 

vyvážela do více než stovky zemí. Design Jawy 250 typ 11 se pro některé výrobce stal 

inspirací. Před měnovou reformou 1.6.1953 se model 250 typ 11 prodával za 80 000 Kčs, 

jejich nová cena pak byla místo 16 000 Kčs (podle přepočtu kurzu 5:1) stanovena na 12 000 
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Kčs. 

Jawa 250 Typ 11 se ve druhé polovině čtyřicátých let stala základem pro novou 

generaci vzduchem chlazených dvoutaktních dvouválcových třistapadesátek. Evoluce 

konstrukce jejich motorů je dodnes v nabídce značky. Prvním zástupcem byl přitom v roce 

1948 uvedený Ogar 350 typ 12. Původně konkurenční značka Ogar byla použita v rámci 

centralizace průmyslu zahájené již v létě roku 1945 a stala se minulostí koncem roku 1950. 

Samotný typ 12 se však proměnil v model Jawa 350 typ 18. 

 

4.6. 1954 - Jawa 250 typ 353 (Kývačka) 

 

Obrázek č. 15 Jawa 250 typ 353 

Jawa 250 typ 353 byla vyvíjena v první polovině padesátých let a představena na 

podzim roku 1953. Motocykl, jemuž se díky použití zadní vidlice s dvojicí hydraulických 

tlumičů přezdívalo „kývačka“, vznikl v rámci tehdejší jednotné řady motocyklů značek Jawa 

a ČZ sloučených do jednoho společného podniku. Ve své době nabídl tento model moderní 

vzhled i konstrukci podvozku a dobový domácí i zahraniční motoristický tisk tento motocykl 

přijal příznivě. 

Základem modelu 250 typ 353 byl jednoduchý kolébkový rám svařovaný ze 

čtyřhranných ocelových trubek. V tomto rámu byl usazen vzduchem chlazený dvoutaktní 

jednoválec o objemu 248,5 cm³, který u prvních provedení typu 353 poskytoval nejvyšší 

výkon 6,6 kW (9 k) a u pozdějších 8,8 kW (12 k). Převodovka zde byla čtyřstupňová a brzdy 

bubnové vpředu i vzadu. 

Jawa 250 typ 353 s rozvorem kol 1318 mm stála na 16palcových kolech a jezdec 
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usazený na sedle ve výšce 780 mm měl pod sebou stroj, jehož hmotnost včetně paliva se 

pohybovala kolem 135 kg. Na svém kontě má tato dvěstěpadesátka kolem 388 000 exemplářů 

vyrobených v Československu v letech 1954 až 1962. Vyvážel se do více než sta zemí světa. 

V roce 1962 se Jawa 250 typ 353 prodával za 9 000 Kč. 

 

4.7. 1973 - Jawa 350 typ 634 

 

Obrázek č. 15 Jawa 350 typ 634 

Jawa 350 typu 634 se poprvé představila na brněnském veletrhu v roce 1973. Vyráběla 

se 11 let a za tu dobu se vyrobilo více jak 850 tisíc kusů, které byly vyváženy především do 

bývalého Sovětského svazu. Nahradila ve výrobním programu tehdy již notně zastaralé 

„kývačky“ spolu s jejich odvozenými deriváty, i již nevyráběný „bizon“. Podobně jako 

předchozí typy i Jawa 350 typ 634 byla nabízena v různých provedeních s doplňujícími 

číselnými označeními, z nichž ta nejatraktivnější se pyšnila chromovanými blatníky a 

otáčkoměrem. Evolucí tohoto typu vznikla celá řada dalších modelů, které ještě dnes              

v nabídce značky reprezentují tři verze typu 640. 

Základ tohoto modelu představoval dvojitý uzavřený trubkový rám, jehož koncepce 

vycházela z tehdejších soutěžních motocyklů značky Jawa. Pohonnou jednotku se stal 

vzduchem chlazený dvoutaktní dvouválec o objemu 343,5 cm³, který v závislosti na 

provedení typu 634 disponoval nejvyšším výkonem 14,7 kW (20 k) až 17,7 kW (24 k). Tyto 

hodnoty mířily k zadnímu kolu vždy prostřednictvím čtyřstupňové převodovky. 

Jawa 350 typ 634 v provedení 4-03 pro domácí trh měla motor s nejnižším výše 
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uvedeným výkonem. Tento model s rozvorem kol 1340 mm využíval vpředu teleskopické 

vidlice se zdvihem 150 mm a vzadu dvojice tlumičů se zdvihem 90 mm. Standardem byla 

18palcová kola, která byla vybavena bubnovými brzdami. Jezdec byl ve výšce 810 mm a měl 

pod sebou stroj, jehož hmotnost se pohybovala kolem 155 kg. Akceleraci z 0 na 100 km/h měl 

tento model zvládnout za 12,5 s a dosahovat maximální rychlosti kolem 120 km/h. 

 

4.8. 2017 - Jawa 350 OHC 

 

Obrázek č. 15 Jawa 350 OHC 

Jawa 350 OHC spolu se sesterskými modely 350 OHC Special a 350 OHC 

Scrambler spojuje linie klasických modelů značky z druhé poloviny dvacátého století              

s osvědčenou technikou čínských motocyklů Shineray nabízených na evropském trhu pod 

různými značkami. Tato trojice modelů výrazně oživila zájem zákazníků o stroje značky Jawa 

a zároveň naznačila, že pro její budoucnost mohou být ideálem relativně nenáročné stroje 

s technikou splňující současné legislativní požadavky ve spojení se vzhledem odkazujícím na 

minulost. 

Základem nové rodiny čtyřtaktních modelů 350 je kolébkový rám z ocelových trubek. 

Podvozek s rozvorem kol 1420 mm využívá vpředu teleskopické vidlice se zdvihem 150 mm 

a vzadu je dvojice tlumičů se zdvihem 80 mm. Vzduchem chlazený jednoválec s rozvodem 

OHC o objemu 397,2 cm³ disponuje výkonem 20,4 kW (27,7 k). Převodovka je pětistupňová. 
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Jawa 350 OHC má vpředu 19palcové a vzadu 18palcové kolo, zatímco 350 OHC 

Special má vpředu i vzadu 18palcová kola a 350 OHC Scrambler má vpředu 19palcové a 

vzadu 17palcové kolo. Modely 350 OHC i 350 OHC Scrambler mají vpředu kotoučovou 

brzdu o průměru 280 mm s dvoupístkovým třmenem a ABS, zatímco vzadu je použita 

bubnová brzda o průměru 160 mm bez ABS. Brzdový systém provedení Special využívá 

kotoučové brzdy s ABS o průměru 320 mm vpředu a 240 mm vzadu. 

Rozdíly mezi jednotlivými zástupci rodiny modelů 350 OHC se neomezují pouze na 

vzhled, provedení řídítek, umístění stupaček, výfuky, rozměry kol a brzdový systém, ale patří 

k nim i například i palivové nádrže, které mají objem 12,5 l u 350 OHC, 16 l u 350 OHC 

Special a 12 l u 350 OHC Scrambler. Rozdíly jsou pak i ve výšce sedla, v jehož případě je u 

základního modelu uvedeno 760 mm, zatímco Special a Scrambler mají 805 mm, resp. 790 

mm. Cena nejnovějšího modelu z roku 2022 se pohybuje kolem 110 000 Kč. 

 

4.9. 1953 - Jawa 50 typ 359 

Technický ředitel Jawy dr. Jaroslav Frei v roce 1947 požádal Josefa Jozífa, aby se 

spolu s Janem Křivkou ujal úkolu zkonstruovat malé motokolo s pohonnou jednotkou o 

objemu 50 cm
3
, k jehož řízení nemělo být zapotřebí řidičského oprávnění. Stupačky a řadicí 

páka tedy musely být nahrazeny bicyklovými pedály. 

Zdálo by se, že nic nestojí v cestě dalšímu překvapení z Jawy, kdyby ovšem nepřišel 

únor roku 1948 a s ním i emigrace dr. Freie do zahraničí. Výkresy malé Jawy byly zabaveny a 

uloženy do továrního archivu. Na základě vládního usnesení o rozvoji výroby spotřebního 

zboží dostaly Závody 9. května v Praze, jak se Jawa v roce 1953 jmenovala, úkol zahájit 

výrobu dopravního prostředku dostupného nejširším masám pracujících. 

Práce na nové Jawě byly zahájeny na podzim roku 1953. V roce 1954 byl vyroben 

první exemplář s označením Jawa 50 typ 359. Shodou okolností byla v roce 1951 

v Povážských strojírnách v Povážské Bystrici ukončena výroba oblíbeného Maneta. 

Centrálními plánovacími orgány bylo rozhodnuto, že dokončení vývoje malé Jawy a zahájení 

její sériové výroby bude právě v Povážské Bystrici. 

V Povážských strojírnách se pustili do přestavby mopedu na sice malý, ale 

plnohodnotný motocykl. Pro účely provozních zkoušek vznikla tzv. nultá série padesáti 

motocyklů. Nepříliš praktické bicyklové pedály s volnoběžkou byly nahrazeny pevnými 

stupačkami, řadicí a startovací pákou a přibyl také brzdový pedál. Vzhledem k této úpravě 

musel být pozměněn rovněž vnější kryt spojky a brzy byl nahrazen i samotný spojkový 
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mechanismus dokonalejším řešením. Světlomet byl doplněn o dálkové světlo a rozsvítila se i 

zadní část motocyklu, když k jednoduchému odrazovému sklíčku přibyla koncová svítilna 

s osvětlením poznávací značky. Nový motocykl Jawa 50 typ 550 mohl jít do výroby. 

 

4.10. 1955 - Jawa 50 typ 550 Pionýr (Pařez) 

 

Obrázek č. 16 Jawa 50 typ 550 Pionýr 

Od začátku výroby v dubnu 1955 do konce téhož roku si majitele našlo 3 556 nových 

malých motocyklů. Dle nové státní ideologie dostal oficiální pojmenování Pionýr. V souladu 

s dobovými trendy motocyklového designu byl celý motocykl karosován. Typ 550 byl 

vyráběn výhradně jako jednosedadlový, s malou palivovou nádrží o objemu 3,5 l umístěnou 

na přední části rámové trubky a ukrytou pod plechovou kapotáží, která měla vpředu 

otevíratelný kryt ukrývající zapalovací cívku a karburátor. Díky tvaru sedadla a podsedlových 

plechů si malá Jawa brzy vysloužila přezdívku „pařez“. Úložný prostor pod sedadlem sloužil 

pro uložení hustilky a nářadí. 

Jawa 550 dosahovala největší rychlosti 45 km/h při spotřebě 1,5 l/100 km a ve své 

době představovala koncepční i konstrukční úspěch, který prakticky neměl konkurenci, a brzy 

se dočkala i svých vylepšených nástupců. Jawa 50 typ 550 zahájila slavnou ságu Pionýrů 

sériovou produkcí od roku 1955. Do roku 1957 se vyrobilo celkem 106 111 kusů. 
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4.11. 1958 - Jawa 50 typ 555 Pionýr 

 

Obrázek č. 17 Jawa 50 typ 555 Pionýr 

Na brněnském veletrhu v srpnu roku 1957 se představily první tři malé motocykly 

Jawa 50 typ 550. Počínaje červencem roku 1958 jste si mohli odvézt z prodejen Mototechny 

či z některého z obchodních domů nástupnický model Jawy typ 550 s novým číselným 

označením Jawa 50 typ 555 a starým jménem Pionýr. 

V porovnání s předchozím typem Jawa 550 už k odpružení zadního kola nebyla 

použita jediná pružina, ale pružiny dvě, opět bez tlumičů a opět umístěné na upraveném 

nosníku pod sedlem ve středové rovině stroje. Šestnáctipalcová kola dostala celonábojové 

brzdy průměru 125 mm. Obě kola byla vzájemně zaměnitelná, protože zadní kolo mělo na 

rozdíl od typu 550 oddělenou rozetu, a další novinkou na zadním kole byly tlumicí pryžové 

bloky, do kterých zapadaly kolíkové unašeče rozety. Úpravám byla podrobena i pohonná 

jednotka. Malý motocykl dosahoval nejvyšší rychlosti 60 km/h při průměrné spotřebě paliva 2 

l/100 km. Přepracována byla také elektroinstalace, která dostala kvůli zjednodušení oprav 

barevné vodiče. 

K největším změnám ovšem došlo na vnějším vzhledu malého motocyklu. Tachometr 

umístěný v plášti světlometu se stal součástí standardní výbavy. Zcela nový byl přední 

blatník, který se už nepohyboval rovnoměrně s kolem, ale byl pevně připojen k horní části 

pouzder teleskopických tlumičů. V posledním čtvrtletí roku 1959 rozšířily nabídku volitelné 

výbavy plechové štíty chránící nohy jezdce před odstřikujícím blátem. Dalším doplňkem 

zvyšujícím ochranu cestujících před nepřízní počasí byl rozměrný štít vyrobený z plexiskla, 
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který se montoval pomocí zvláštních úchytů přímo na řídítka. Nejzásadnější změnou              

v designu malé Jawy bylo řešení jejích podsedlových plechů a zadního blatníku, které byly 

nyní řešeny jako jeden celek. Zadní blatník se stal součástí podsedlové kapotáže a jeho 

součástí byl i vlisovaný nosič zavazadel s madlem, které mělo sloužit k manipulaci                 

s motocyklem, či k uchycení přepravovaného nákladu. I přes zesílení zadní části rámu a 

zvýšení výkonu však zůstala Jawa 555 pouze jednomístným motocyklem, a to i přesto, že 

kromě jednosedla bylo díky nově tvarované zadní kapotáži montováno především pro 

exportní účely i prodloužené sedadlo. 

         V prvním roce 1958 se vyrobilo 38 221 Pionýrů, vrcholu 85 094 kusů dosáhla 

produkce v roce 1961 a po roce 1962 končila s celkovým výsledkem 327 230 malých 

motocyklů typu 555. Motocykly Jawa 50/555 začal nabízet podnik zahraničního obchodu 

Motokov také na vývoz, kam od roku 1959 putovaly i první dvoumístné verze. Jawu znali už 

v sedmdesáti devíti zemích. 

Samostatnou kapitolu tvoří malé motocykly vyráběné v rámci licence indickou 

společností Yezdi. Původně měla být v Indii zahájena výroba už v roce 1960 montáží typu 

550, ale nakonec padla volba na modernější provedení Jawa 50 typ 555. Tento upravený 

motocykl však zůstal pouze v prototypu a do sériové výroby se dostal motocykl odvozený od 

typu Jawa 50 typ 05. 

 

4.12. 1959 - Jawa 50 typ 551-01 Jaweta 

 

Obrázek č. 18 Jawa 50 typ 551-01 Jaweta 
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V roce 1959 u příležitosti třicátého výročí založení značky Jawa představily tehdejší 

Závody 9. května velice elegantní jednomístný moped Jaweta Standard, jehož určením byla 

přeprava jedné osoby na krátké vzdálenosti a k jeho řízení nebylo potřebné vlastnit řidičské 

oprávnění. Jeho výroba pak probíhala v bývalé továrně Ogar ve Strašnicích 

 Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec o objemu 49,8 cm³ při výkonu 1,1 kW 

dokázal uhánět rychlostí až 45 km/h, a 47,5 kg vážícímu stroji přitom stačilo pouhých 1,65 

l/100 km. Palivová nádrž měla objem 2,7 l. 

Pro náročnější jezdce ovšem existovala vedle pro vedení Standard i verze Sport, která 

dokázala překonat i hranici 50 km/h. Vyšší výkon i vyšší hmotnost 50,5 kg byla vykoupena o 

něco větší spotřebou 1,8 l/100 km, a proto měl model Sport i o něco větší nádrž, která 

dokázala pojmout 6,5 l paliva. 

Motor byl vybaven setrvačníkovým 20 W magnetem a dvoustupňovou převodovkou 

se spojkou umístěnou přímo na klikové hřídeli a k volbě převodů sloužila otočná rukojeť na 

levé straně řídítek. Převodovka byla doplněna patentově chráněným ústrojím s pedály, které 

bylo možné použít i při jízdě se zařazeným rychlostním stupněm, a tak podpořit stoupavost 

malého motocyklu Naopak sešlápnutím pedálů směrem dozadu byla uvedena v činnost 

bubnová brzda zadního kola, pocházející z typu 550. 

Jawetta Standard se v roce 1962 prodávala za 2 200 Kčs, začátkem roku 1965 za 1 500 

Kčs a v témže roce se doprodávala za 950 Kčs. 

 

4.13. 1960 - Jawa 50 typ 551-02 Jaweta Sport 

 

Obrázek č. 18 Jawa 50 typ 551-02 Jaweta Sport 
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Jaweta Sport přišla na trh o rok později než verze Standard, a kromě vyššího výkonu 

se lišila také čelním větrným štítkem připevněným na plechovém krytu reflektoru, nižšími 

řídítky a pevným čalouněným sedlem oproti sedlu bicyklového typu, jímž bylo vybaveno 

základní provedení. V roce 1962 vznikl na bázi oblíbené Jawety prototyp malého skútru, ten 

však nepřekročil stadium prototypu. V roce 1962 stála Jaweta Sport 2 350 Kčs. 

 

4.14. 1962 - Jawa 50 typ 05 

 

Obrázek č. 18 Jawa 50 typ 05 

Výroba Jawy 50 typ 05 byla v Povážských strojírnách zahájena koncem roku 1962 a 

zásadní změna byla v tom, že se jednalo o malý motocykl schopný přepravovat ne jednu, ale 

dvě osoby. Rám byl vzhledem k požadavku na možnost jízdy se dvěma osobami zesílen a 

upraven v zadní části s ohledem na použití nové konstrukce odpružení zadního kola. Stupačky 

pro spolujezdce se staly součástí ramen zadní vidlice, a tudíž pérovaly společně se zadním 

kolem. Ocelové ráfky obou kol byly obouvány do širších pneumatik o rozměru 2,75 x 16. 

Dvoudobý vzduchem chlazený motor s vodorovně uloženým válcem o obsahu 49,9 

cm³ dostal nový karburátor Jikov 2915PS-11 a výfuk s tlumičem doutníkovitého tvaru.          

Z hliníku vyrobená hlava dostala nový tvar a válec motoru větší žebrování. Převodovka 

tvořící s klikovou skříní jeden celek zůstala i nadále pouze třístupňová, ale řazení jednotlivých 

rychlostních stupňů bylo nyní obrácené, to znamená, že první rychlostní stupeň byl úplně 

nahoře. Tvar koncového světla se změnil v souladu s novým designem kapotáže. 
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O mnohem modernější vzhled se postarala nová kapotáž, jejíž integrální součástí se 

stal také přední plechový kryt sloužící k ochraně nohou před nepřízní počasí. Jawa 50 typ 05 

se ještě více přiblížila řešení obvykle používanému u skútrů. Objem palivové nádrže, která se 

přestěhovala pod sedadlo, byl zvětšen na 5,5 1. „Oskútrovaný Pionýr" dosahoval při obsazení 

jednou osobou největší rychlosti 60 km/h, při obsazení dvěma osobami byla největší rychlost 

o 10 km/h nižší při spotřebě paliva kolem 2,3 l/100 km. 

Koncem dubna roku 1964 opustil montážní linku Povážských strojíren 500 000. 

vyrobený motocykl tohoto typu a jenom samotného provedení Jawa typu 05 bylo v rozmezí 

let 1963 až 1967 vyrobeno 202 263 kusů včetně verze Sport. 

 

4.15. 1965 - Jawa 50 typ 05 sport 

 

Obrázek č. 19 Jawa 50 typ 05 sport 

Už v roce 1964 byla pro sériovou výrobu připravena další modifikace malé Jawy a      

v roce 1965 se představila nová varianta Sport vybavená novými řídítky, která byla širší a 

měla výztuhu, tzv. „hrazdičku“, jako motocykly určené pro jízdu v terénu, a samozřejmě 

nechyběla otočná rukojeť, tzv. „rychlopal“. Ochranné štíty nohou zmizely a na jejich místo 

přišel zaoblený plech kryjící přední část rámu s tlumičem sání a skříňkou s nářadím. Společně 

s chrániči zmizely i podélné podlážky. 

Jawa 50 typ 05 Sport byla určena především pro vývoz a vydržela ve výrobě pouze do 

roku 1966. Přesto se několik málo kusů dostalo i k domácím zákazníkům. Většinou se jednalo 

o motocykly, které zahraniční odběratel z nějakého důvodu nepřevzal, nebo o stroje 
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pocházející z doprodeje skladových zásob po zahájení výroby nového modelu. Nová Jawa typ 

05 už se ve větších počtech vydala i do zámoří, konkrétně do Kanady, USA, Brazílie. 

V Evropě po ní byla poptávka např. v Norsku, Řecku a Itálii. 

V roce 1968 byla zahájena licenční výroba indického motocyklu Yezdi 60 Jet, který 

byl směsicí dílů zahrnující jak nejstarší verzi Jawy 550, tak 555 i 05. 

 

4.16. 1966 - Jawa 50 typ 20 

Na první pohled by se zdálo, že v roce 1966 představená Jawa 50 typ 20 pojmenovaná 

Standard, kterou o rok později doplnila Jawa 50 typ 21 Sport, se od svých předchůdců až tolik 

neliší, ale ve skutečnosti bylo těch změn docela dost.  

Na pohonné jednotce se odehrálo nejvíc modernizačních změn. Především pravé víko 

motorové skříně svým novým tvarem dávalo najevo, že uvnitř se ukrývají novinky. Dvacítky 

a jedenadvacítky z počátečních výrobních sérií měly spalovací prostor shodný s předchozí 

Jawou 50 typem 05, pozdější série už byly vybaveny spalovacím prostorem nepravidelného 

čtvrtkruhového tvaru a samozřejmě se změnily i kanálky, čímž bylo dosaženo zvýšení 

kompresního poměru. V roce 1975 přišel píst válce o jeden ze tří pístních kroužků, což nebyla 

zrovna změna k lepšímu. Výfukové potrubí s tlumičem bylo beze změny převzato ze starší 

verze typu 05 včetně rozdílného uchycení tlumiče u provedení Standard a Sport. Rok 1975 

přinesl změnu designu tlumiče výfuku, který se od předchozího provedení lišil šikmě 

uříznutou koncovkou, který nahradil původní uzavřenější doutník. 

Jawa 50 typ 20 i 21 mohla dosáhnout největší rychlosti 65 km/h, případně 55 km/h při 

obsazení dvěma osobami a tomu odpovídající spotřebě 2,3 l/100 km, respektive 3,2 l/100 km 

při plném zatížení. 

Výroba všech modelů s motorem o objemu 50 cm
3
 byla bez náhrady ukončena v roce 

1982. Jako první se už v roce 1977 z výrobních linek ztratilo provedení Jawa 50 typ 21 Sport, 

provedení Jawa 50 typ 20 Standard vydrželo do roku 1980. na domácím trhu se místo malých 

Jaw objevila padesátka pocházející z východního Německa – Simson. 

 

4.17. 1968 - Jawa 50 typ 22 

V číselné řadě se před typ 23 Mustang vmísila ještě jedna zajímavá varianta malé 

padesátky z Povážských strojíren, která se jako Jawa 50 typ 22 dodávala od roku 1968 do 

Spojených států. Od našich domácích dvacítek či jedenadvacítek se lišila především tím, že 

byla pouze jednomístná a její řídítka svou výškou připomínala řídítka motocyklů typických 

zejména pro USA - chopperů. K dalším odlišnostem můžeme připočíst jinak tvarovaný 
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světlomet a přední i zadní blatník. Pohonná jednotka byla upravena na samou mez životnosti. 

Samozřejmostí vyplývající ze specifických požadavků amerického trhu musela samozřejmě 

být dokonalá povrchová úprava. 

Dalším výrobcem používajícím pohonné jednotky Jawa 50 byla společnost Floyd 

Cimer Motorcycle Division, která pod značkou Indian nabízela malé motocykly ve stylu 

enduro, do jejichž dvojitého trubkového rámu byl uložen motor pocházející z Jawy typu 20. 

Motocykl s rozvorem pouhých 1 000 mm vážil pouhých 45 kg a mohl dosáhnout nejvyšší 

rychlosti až 80 km/h. 

I po ukončení výroby typů 20, 21 a 23 pokračoval export pohonných jednotek 

zahraničním odběratelům až do roku 1989, jako v případě polské společnosti Romet, která 

tyto motory používala k pohonu svých motocyklů Ogar. K těmto výrobcům můžeme připočíst 

indickou továrnu Yezdi, která pokračovala ve výrobě motorů odvozených z původních 

pohonných jednotek Jawa 50 typ 05 téměř až do konce tisíciletí. Jejím posledním modelem 

byl moped Yezdi Colt DLX, jehož pohonná jednotka na první pohled prozrazovala svůj 

původ. 

 

4.18. 1969- Jawa 50 typ 23 Mustang 

 

Obrázek č. 19 Jawa 50 typ 23 Mustang 

V v roce 1966 se na brněnském strojírenském veletrhu sešel obchodní ředitel PZO 

Motokov Ladislav Loula s generálním ředitelem italské firmy Italjet Leopoldem Tartarinim, 

který měl zájem na dodávkách motorů Jawa - ČZ. Smlouva byla uzvřena a již v roce 1967 



41 

 

vyjel z dílen Italjetu první sportovně-cestovní motocykl poháněný motorem známým z typu 

Jawa 05. Mustang, který byl uváděn v prospektech Italjetu jako cestovně-sportovní model, se 

stal předobrazem malých Jaw, které měly rozšířit výrobní program Povážských strojíren. 

Nový motocykl se představil na brněnském veletrhu v roce 1968 jako Jawa 50 typ 23 

Mustang. V porovnání s italskou verzí byla palivová nádrž o něco menší a vzhledem k tomu, 

že celou řadu dalších součástí motocyklu nebylo možné zajistit od tuzemských výrobců, 

musela tehdejší státní organizace PZO Motokov, která zajišťovala obchod se zahraničím, 

vyjednat s italskou společností Italemmezeta dovoz některých součástí potřebných pro 

realizaci sériové výroby nových malých motocyklů. 

Jako základ pro stavbu nového modelu rozšiřujícího nabídku motocyklů vyráběných   

v Povážských strojírnách byla použita Jawa 50 typ 21 Sport, jejíž páteřový rám svařený          

z lisovaných plechů byl doplněn o nosníky k uchycení sedadla, blatníků a nové palivové 

nádrže. Přední i zadní kyvná vidlice byly převzaty z „jedenadvacítky" beze změny, včetně 

řídítek vybavených motokrosovou hrazdičkou a kol s pneumatikami o rozměrech 2,75 × 16. 

Jízdní výkony zůstaly na zhruba stejné úrovni jako u předchozích typů. Největší rychlost se 

pohybovala kolem 60 km/h při průměrné spotřebě paliva 2,3-3,2 1/100 km. 

V roce 1969 putovaly první Mustangy ke svým majitelům i v tuzemsku. Od 

výstavního exponátu se lišily některými úpravami. Díly původně italské výroby byly 

nahrazeny díly z domácí produkce. Během výroby se model postupně upravoval a 

modernizoval. Modernějšího vzhledu s dočkal i výfuk, jehož doutníkovitá koncovka byla 

nahrazena šikmo seříznutým otevřeným koncem. Na konci 70. let byly provedeny další 

inovační úpravy, které však měly charakter spíše úsporných opatření. 

Mustang byl sice nesporně oživením na našem trhu a kromě vzhledu, který jej 

přibližoval velkým motocyklům, byla oceňována jeho dobrá ovladatelnost a velká palivová 

nádrž, na druhé straně však měl celou řadu nectností, které zdědil od svých předchůdců. 

K těm patřila např. malá světlá výška, která omezovala jeho schopnosti v terénu. 

Jedním z prvních zahraničních zákazníků odebírajících motocykly Mustang se stala síť 

obchodních domů Neckermann. Zajímavá varianta Jawy 23 typu Mustang se sníženým 

výkonem byla exportována do Maďarska. Maximální rychlost klesla na 45 km/h, takže byl 

Mustang prodáván jako jednomístný moped. 

Jawa 50 typ 23 Golden Sport v tmavě žlutém odstínu byla určena pro trh v USA a 

Kanadě. Vyráběna byla od roku 1969 až do roku 1971. Tento Mustang dosahoval největší 

rychlosti mírně přesahující hranici 70 km/h. 
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5. Jawa v naší rodině 

Můj pradědeček z maminčiny strany si zakoupil jako první do rodiny motocykl ČZ 

125 B v roce 1947. Jezdil na něm až do roku 1962, kdy si koupil motocykl Jawa 250/559 

(Panelka). 

Můj dědeček, pradědečkův syn, poté zdědil motocykl ČZ 125 B a používal ho od 

svých 17 do 19 let. V letech 1966 až 1968, kdy vykonával základní vojenskou službu, si 

koupil motocykl Jawa 250 Pérák z roku 1950. Po vojně v roce 1969 si pořídil vylepšenou 

Panelku Jawu 250, která již měla automatickou spojku. Tento motocykl měl až do roku 1971. 

Pro cestování vícečlenné rodiny byl motocykl nevhodný, proto byl dědeček nucen zakoupit 

svůj první automobil. Na sídlišti ve městě nebylo možné motocykl bezpečně zaparkovat na 

krytém místě a garáž dědeček nevlastnil, proto jej musel prodat. Asi nejdelší cesty, které na 

svých motorkách podnikl, byl výlet z Vlkova pod Oškobrhem do Košic na Slovensku a 

z Kolína do Sokolova v západních Čechách.  

Můj dědeček z tatínkovy strany si zakoupil v roce 1967 ve svých 15 letech motocykl 

Jawa 50 typ 20 Standard. Používal ho jako běžný dopravní prostředek při cestě do práce, na 

nákup a podobně. Když se vrátil ze základní vojenské služby a narodil se mu syn, můj tatínek, 

motocykl pro rodinu nestačil, takže si dědeček pořídil svůj první automobil. Dědeček 

motocykl naštěstí neprodal a uklidil jej do stodoly. 

V roce 1988, když bylo mému tatínkovi 15 let, přišel čas motocykl po letech zase 

zprovoznit. Tatínek motocykl využíval ke stejným účelům jak děda až do svých 30 let. O dva 

roky později si koupil motocykl YUKI Vista 125 a Jawu 50 typ 20 již nepoužíval. 

V roce 2016, když mi bylo 10 let, rozhodli jsme se s tatínkem motocykl zase uvést do 

provozu. Pamatuji si, jak mě na něm vozil po zahradě sem a tam, přitom mi dovolil držet 

řídítka. Motocykl už nebyl ve správném pojízdném stavu, tak jsme se ho začátkem tohoto 

roku rozhodli opravit.  

 

Obrázek č. 20 Naše motocykly 
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Obrázek č. 20 Oprava Jawy 50 typ 20 (Pionýr) 
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Obrázek č. 21 Moje návštěva v Muzeu veteránů Radovesnice II 
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Obrázek č. 22 Sbírka motocyklů v navštíveném muzeu  
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6. Závěr 

Před vypracováním této práce jsem toho o motocyklech mnoho nevěděl. Líbily se mi a 

přitahovala mě rychlá jízda na dvou kolech. O jménech např. Ing. František Janeček a 

Josef Jozíf jsem nikdy neslyšel a o množství typů a sérií motocyklů Jawa jsem neměl ani 

zdání. 

Při hledání podkladů pro tuto práci se mi dostala do rukou úžasná kniha od Aloise 

Pavlůska „Báječná léta s Jawou 1929-2015“ o historii legendární značky. Byl jsem 

překvapen množstvím informací a zajímavostí o značce motocyklu, na který se nám doma 

v kůlně léta jen prášilo. Dnes obdivuji úsilí mnoha lidí, kteří se zasloužili za věhlas značky 

Jawa u nás i ve světě. I přes nepříznivé politické poměry dokázali neustále vyvíjet nové 

modely, z nich mnohé udávaly světový trend. 

A na závěr bych chtěl poděkovat panu učiteli Mgr. Stanislavu Švamberovi za jeho 

trpělivost a pomoc při tvorbě této práce. 
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