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ÚVODNÍK

E

šte pár dní, a sú tu opäť vianočné sviatky. Motorkári čakajú na darček v
podobe novej sezóny. Jeseň bola úrodná na novinky. Kuvičie hlasy
nadávajúce na stalé nové a nové euronormy sú planým výkrikom do tmy.
Skeptici jednoducho potrebujú hundrať. Výrobcovia sa však s každou
euronormou zatiaľ vysporiadali so scťou. Stali sme sa dokonca svedkami
reinkarnácie kultových modelov, ako je Kawasaki W800. Tá s každou
euronormou zreje ako víno. Piaggio zareagovalo ukážkovo, a prinieslo do
kategórie skútrov s veľkými kolesami ala Honda SH maximálny výkon. To bude
radosť prepletania sa medzi plechovkármi v mestách. A s tým výkonom sa
nestratí ani na okreskách. Honda zdá sa všetku energiu investovala do nového
Fireblada, keď vkladá nádeje do spojenia Bautistu so superbikom s DNA
motoGP. Potom je tu ďalší krok, ktorý je zdá sa nevyhnutný. Elektrifikácia.
Pomaly sa do nej púšťajú aj renomovaní výrobcovia, uvidíme, ako dopadnú
štatistiky registrácií tento rok v tejto kategórii. Budúci rok česká Jawa plánuje
dovoz svojej reinkarnácie z Indie. A predstavila vylepšený motor v novom
Péráku. To by mohol byť český hit, aj keď čecháčkovia podľa diskusií by to chceli
skoro zadarmo. Hold tá povaha česká... Takže rok 2020 vyzerám s očakávaniami.
Otázok je veľa a odpovede môžu byť častokrát veľmi vyrušujúce. Ako celá
sezóna.

Róbert Kelčík

MOTORKLUB  občasník, vydáva v elektronickej forme Róbert Kelčík.
robart@kelcik.sk
Číslo: 4, Dátum vydania: 21.12.2019
Autor príspevkov: Róbert Kelčík ak nie je napísané ináč
Autor fotografií: Róbert Kelčík a tlačové oddelenia a www jednotlivých výrobcov
Všetky práva vyhradené. Možné šíriť len s uvedením zdroja a autora.
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NOVINKY

YAMAHA MT03, MT125

Yamaha prináša do segmentu malorážok nový vietor. A je to temný
vietor. Vylepšená 300ka a 125ka prinášajú nový
dizajn, menšie rozmery (?), lepšie motory
spĺňnajúce Euro5. Dizajn
sa presúva k futuro štýlu,
pre mladých možno
atraktívny, ale motorky
tým trochu pripomínajú
robotov, namiesto
približovadiel. Ale
doba si žiada hlavne
konektivitu s mobilom.

FIREBLADE 2020

Honda sa pochla
pila a prišla na
EICMA s
bombou. Nový
Fireblade presvedčil
Alvára Bautistu na
prestup k Honde v rámci Superbikového MS.Tak čo nová žiletka ponúka?
 160 kW alebo 217 koní výkonu!
 nový systém pohonu vačiek
 celkom novú elektroniku po vzore MotoGP
 hliníkový rám a kyvku taktiež po vzore MotoGP
 semiaktívny podvozok Öhlins
 brzdy Brembo Stylema a nastaviteľné ABS!
 plnofarebný nastaviteľný 5" TFT displej a krídelká
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Slovenskí DAKARisti

NOVINKY

Štefan Svitko aj Ivan Jakeš si zmerajú s konkurenciu sily opäť na
Dakare. Budúcoročný Dakar je špeciálny, po rokoch sa presúva z
Južnej Ameriky k Arabom. Sľubuje viac púšte, čo by našim borcom
mohlo vyhovovať. Obidvaja sú už
vedení ako legendy tejto súťaže.
Skromný Štefan dosahuje stabilne dobré
výsledky, ktoré mu viacmenej kazí
technika. Ivan sa preslávil veľkohubými
vyhláseniami. Tak dúfajme, že tento rok k nim pridá aj nejaký ten
výsledok. pekné by bolo, keby obidve legendy došli až do cieľa. Pár
rokov totiž už cieľ nevideli. Držíme pakce.

Elektrika od SEATu

Motocykel eScooter od
Seatu je poháňaný
eletromotorom s výkonom 7 kW (krátkodobo 11 kW/14,8 k). Táto hodnota je porovnateľná so
spaľovacími 125kami na hranici kategórie A1. Elektromotor poskytuje maximálny krútiaci
moment 240 Nm. Skúter dosahuje najvyššiu ryrýchlosťchlosti 100 km/h a zrýchlenie z 0 na 50
km/h za krásyzch 3,8 sekundy. Dojazd na jedno nabitie je pre mesto dostatočných 115
kilometrov. Akumulátory sú vyberateľné. eScooter
ponúka aj veľké
odkladacie priestory pod
sedlom pro uloženie
dvoch prilieb. Užívatelia
môžu sledovať stav
nabitia alebo polohu
skútra prostredníctvom
aplikácie na mobilnom
telefóne.

Indická JAWA Pérák
Zdá sa, že indická JAWA oživí ducha tejto značky, ktorá v Čechách posledné roky trochu
živorí. Novodobej kývačke s odhadovanou cenou 5990Euro pribudol braček s názvom
Pérák. Krásny temný bobber priochádza
s vylepšeným motorom, teraz
je to kvapalinou chladený štvortakt,
jednovalec DOHC s
objemom 334 cm3, ktorý disponuje
výkonem 22,7 kW (30,4 k) a
krúťákom 31 Nm. Prevodvka
je šesťstupňová. Jawa Pérák
má rázvor 1485 mm
a obúva pneumatiky
100/90 R18 vpredu a
140/70 R17 vzadu.
Motocykel váži 179 kg.
Má sedlo vo výške
750 mm. Farebná verzia
je zatiaľ jediná, a to
matne čierna so
zlatými linkami.

5

EICMA

Bohatá jesenná nádielka

Jesenný motocyklový veľtrh v Taliansku je každo
ročne prehliadkou modelov nadchádzajúcej sezóny.
Tento rok si novinky vyžiadala aj budúcoročná e
misná norma Euro5, ktorá núti výrobcov k stále
rýchlejšiemu obmieňaniu modelov. Príkladom je
napríklad nová AfricaTwin od Hondy. Každý dru
hý rok prekopaná. Inak Honda dosť sklamala, pri
niesla síce štúdiu cb4x, ale po vlaňajších štúdiách
cb4x
malorážok v podobnom duchu ani stopy. Skútre
inovuje, viď nové SH 125/150, ale malý športový a
RS 660
cendurový model chýba. Kde sú časy CBR125 a Varadera 125...
Zato v superbikoch sa nový Fireblade dostal aspoň v číslach na
vrchol. Že by Alváro v najsledujúcej sezóne zúročil svoje skú
senosti z MotoGP v superbikoch? Necháme sa prekvapiť.
Talianska Aprilia na domácej pôde predstavila sériový super
šport RS 660. Táto kategória zdá sa ožíva. Pridala aj koncept
Tuona rovnakého objemu. Husquarna ako značka je pod kríd
lami orandžových KTM zdá sa zachránená. Zostalo však len
meno a história, KTM si nové modely pre Husquarnu vytvára z
vlastných zásob. Po čiernom a bielom šípe je to niečo bližšie
terénnemu duchu značky. Menšie cendurko Norden sa dočká
sériovej výroby. Tomuto môžeme zatlieskať.Veľtrh EICMA je aj
prehliadkou značiek z celého sveta. Americký Harley priniesol
svoje chápanie naháča a endura. Radšej nechám tieto mastodon
ty čudných tvarov bez povšimnutia. Čínski výrobcovia priniesli TESI H2
veľa strojov, častokrát nevalnej remeselnej kvality podľa fotografií detailov.
Ale ako vravia renomovaní motocykloví novinári politicky korektne zlým
motorkám, na ryby alebo pre strýca v montérkach dobré ;)

Norden
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Čína sa stáva aj lovisko reinkarnovaných
EICMA
značiek. Kúpi sa hotový stroj, prilepí sa
zaniknutá značka a novinka je na svete.
Experti na tú sú rakušania, skupina KSR
moto, predtým známa ako CPI, kúpila do
Lambretta
svojho portfólia známu zaniknutú značku
skútrov Lambretta a snaží sa konkurovať Vespe. Dizajnom sa to aj
možno darí, motoricky je to trochu horšie. To je daň za ázijskú výro
bu. V minulom čísle som plakal nad ústupom Aprilie od skútrov.
Malé 125ky sa však naďalej robia v čínskej fabrike Piaggia (má tam
zhruba polovičný podiel). Využila to KSR na vzkriesenie ďalšej mŕtvej talianskej značky:
Malaguti. Tá zanikla len nedávno, v roku 2011. Model Madison je len preznačkovaná Aprilia SR
Max, alebo aj Gilera Nexus. A keďže Malaguti je stará značka, založená v roku 1930, máme tu aj
výročnú edíciu s hnedým sedlom so šedou kombináciou lakovania.
Pri tejto reinkarnácii je aspoň ten taliansky pôvod zachovaný, aj keď
je postavená na viac ako 10ročných modeloch . Reinkarnáciu zažíva
aj odpisovaná Bimota. Tohto výrobcu spolovice kúpila japonská
Kawasaki, ktorá svoj preplňovaný motor napasovala do modelu TESI
H2. Tento model si ctí nekonvenčné zavesenie predného kolesa.
Teraz to dokonca kombinuje s vedľa seba uloženými tlmičmi pre
Madison
predné aj zadné odpruženie. Stroj plný technických vychytávok.
Samotná Kawasaki predstavila ja krásny retro model W800, ktorý po
teší oko fajnšmekrov obdivujúcich klasické tvary. V tradičnej zelenej s
množstvom chrómu, prešívaným sedlom. Tu nejde o ohúrenie
výkonom a vý
pisom drahých
komponentov, tu
sa jedná o kochačkový stroj s dostatkom
výkonu v nádhernom obale. Žiadne čínske
kvázi neo retro stroje, ako sa márne snaží
presadiť značka CFmoto (ľudovo pomeno
vané ChinaFake motorky). Späť do Európy,
britský Norton predstavil nádherný karbó
Superlight SS
nový Norton Superlight SS. Krásu dizajnu
podtrhuje britská vlajočka na sexi
prdelke. V útrobách sa skrýva radový dvojvalec
650 cm3 s preplňovaním a výkonom
125 koní pri 12500 otáčkach.
Karbónová je nielen kapotéž, ale aj
predný rám, kolesá a kyvná vidlica.
Tlmenie zabezpečuje samozrejme
Ohlins. Suchá hmotnosť je iba 159
kg. Jedná sa o limitku 50 ks.

W 800
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EICMA

MALÉ OBJEMY,

VEĽKÉ NOVINKY

Jesenný veľtrh je minulosťou, odhalil však budúcnosť.
Rok 2020 bude nabitý aj v malých objemoch. Našťastie
Koncert Piaggio prinie
predstavuje
platí známe, že aj s malým gašparkom sa dá urobiť
sol do Milána hneď
systém
veľké divadlo!
niekoľko noviniek.
Okrem očakávaného super
športu RS660 sme sa dočkali aj
inovácii v segmente skútrov.
Obľúbený model Medley dos
tal úplne nový rozmer. Výko
nom dosiahol až na hranicu
kategórie A1. Áno, čítate
správne, mestký skúter na
veľkých kolesách s výkonom
15 koní! Nie je to nádhera? U
nás je to trochu nedocenený
skútrik, ale ak si zachová
dobrú cenovku (model 2019 je
za pekných 3 190 €, v akciách
pod tri tisícky), určite môže
počítať s navýšením predaja.
Keďže má Piaggio taký pekný
motorček, potešila by aj rein
karnácia SR Maxu od Aprilie,
alebo
turistickej X 10ky
v tejto kubatúre.
Ale vrátim sa späť k
inováciám, ktoré sú
viditeľné ma modeli
Medley. Čo sa
týka dizajnu,
došlo len ku
kozmetickým
zmenám. Nový je dizajn lúčov
kolies, predná maska dostala
"kravatu" v štýle včelieho
plástu. Zemená sú aj riadítka,
nový je LED svetlomet a
ručičky na prístrojoch nahra
dila LCD prístrjovka. Ručičky
mali svoje čaro, ale nová doba
8

žiada displeje.

To hlavné je však nový
motor s technológiou, ktorú u
Piaggio nazývajú iGet. Nová
výkonná 125ka má aj silnejšiu
sestričku s obsahom 150cm3,
ale tá sa v našich končinách
nepredáva. Motor je teda
celkom nový, sú upravované
vstreky, spaľovacie priestory,
piest. Jednoducho nezostal
kameň na kameni. Zvýšený
výkon 11kW pri 9000 otáč
kach sprevádza zároveň
navýšenie krútiaceho momen
tu na 12 Nm pri 6500 otáč
kach. Motor je modernejší ako
vespácky iGet, ten je trojven
tilový, Medley má štvorven
tilovú stavbu. Nový Medley
má aj vylepšený systém štart 
stop, keď sa zrýchlila odozva
na otočenie plynu. Zvýšený
výkon si vyžiadal aj zlepšenie
ABS a rozšírenie zadnej
pneumatiky na 120mm.
Ruku v ruke s LCD displejom
ide aj konektivita. Tú tu

Piaggio MIA.
Umožňuje pripojenie
"múdreho" telefónu pomocou
Bluetooth. Spravuje telefónne
hovory, hlasové príkazy a
hudbu pomocou
ovládačov na riadítkach.
Navýšenie výkonu
navýšilo aj spotrebu.
Tá sa zvýšila z 2,1 na
2,4 litra na 100 km.
Okrem štandartnej verzie

tvorený mäkkým nubukom s
viditeľným prešívaním.

ponúka Medley aj
vyšperkovaný športový
model S, ktorý má všetko
matne čierne, doplnené o
červené doplnky: linky a
tlmiacu pružinu. Exkluzivitu
ešte podtrhujú zlaté brzdové
prasiatka a zubaté brzdové
kotúče. Tešíme sa nového
lídra segmentu ?
Ako protipól modernému a
rýchlemu Medleyu ponúka
koncern Piaggio ďalšiu svoju
značku. VESPA. zakladateľ
kategórie a aktuálne prémiový
výrobca. Na EICMA predsta
vil Piaggio tri špeciálne edície
troch modelov: GTS, Sprint a
Primavera. Edícia Racing
Sixties transformuje Vespu
Sprint (50, 125 a 150 cm3) a
Vespu GTS Super (125 a 300
cm3) na odvážne vozidlá
pripomínajúce stroje
gentlemanských súťaží
šesťdesiatych rokov. Závodné
verze ponákaných modelov
Vespa majú dve nové
kontrastné grafické úpravy.
Prvá, žltozelená, ponúka
klasickejší štýl a druhá,
červenobiela, ponúka
modernejšie dynamické
pojatie jazdy. V obidvoch
prípadoch ustupujú tradičné
chromové ozdoby a ponúka
štýlové zlaté ráfiky kolies.
poťah sedla je tiež nový,

Druhou špeciálnou ediíciou je
model Sean Wotherspoon,
ktorý vzdáva hold jednej z
nejkreatívnejších a
nejvplyvnějších módnych
osobností na americkej
scéne. Model ponúka na
svojich krivkách grafiku a
štýl, ktorý odrkadľuje
"kmeňovú" módu mestkej
džungle. Je to kontrastná
grafika, ktorá odráža farebný
štýl používaný v 80. a 90.
rokoch minulého storočia. Je
to doslova farebná explózia,
kde dominuje žltá, červená,
tmavo zelená a takzvaná aqua
green. Práca Sean
Wotherspoon pre Vespu se
však vzťahuje aj na špeciálnu
edíciu helmy a celú zbierku
"streetwearových" odevov. Tie
sa skladajú zo štyroch tričiek a
obleku.
Technika je nezmenená, čo
platí aj ďalší farebný model,
ktorý priniesla Vespa na
výstavu. Vespa (RED) edícia je
konečne prístupnejšia širším
vrstvám štýlových jazdcov. Je
postavená na technickom
základe modelu Primavera. Je
odkazom na neziskovoú
organizáciu založenú v roku
2006 frontmanom známej
hudobnej skupiny U2 Bonom.
Za cieľ má získavať finančnú
podporu na boj proti AIDS.

EICMA

Ve edícii Vespa
Primavera 125 (RED) je celá
karoserie pokrytá
charakteristickou červenou
(RED) barvou, a to vrátane
ráfikov kolies.

Ďalším a posledným
modelom do mozaiky výstavy
EICMA je pre Vespu model

Elettrica 70. Tá dopĺňa
pôvodný elektrický model o
výkonnejšiu verziu.
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Vespa Elettrica
debutovala na
EICMA v celkom novej verzi
70 km/h (A1). Tá sa pripája k
pôvodnej verzi 45 km/h
(AM), ktorá zostáva v ponuke
aj naďalej. Dojazd vďaka
optimalizácii napájania
zostáva rovnaký aj pre silnejší
model.

EICMA

Z Talianska sa teray
presunieme ďaleko na
východ, odkiaľ pochádza
etablovaná značka SYM.
Priniesla do Talianska svoj
etablovaný stroj, ktorým v
Európe konkuruje lídrovi
segmentu, Honde SH (o tej
bude ešte reč). Nový
Symphony je pre Sym ikonou
v segmentu vysokých kolies.
Od roku 2008, odkedy je
dostupný, prešiel zmenami už
niekoľkokrát. Vďaka
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neustálym inováciám je pre
značku symbolom
úspechu. Značka SYM
sídli na Tchajwane,
a je skratkou pre spoloč
nosť Sang Yang Motor.
Pre novú edíciu, ktorá
prichádza so zmenami
hlavne kôli novej norme
Euro 5, návrhári urobili
veľa práce
na úprave
tvarov kapotá
že. Navonok
zostáva na prvý
pohľad všetko
postarom, ale
pozornému oku
neunikne veľké
zjemnenie línií.
Obzvlášť úspěšne
sa podarilo
zaobliť pohľad
zpredu. Zapracované
smerovky do kapotáže sú síce
drobnosťou, ale umocňujú
celkový uhladenejší dojem yo
stroja. Dizajn je teraz celkovo
viac poplatnú názvu stroja.
Symfónia. Stroj dostal
dopredu. Vzadu sú strejšie
hrany, ktoré túto časť skútra
opricky odľahčujú. SYM sa v
Európe presadil hlavne
vynikajúcim pomerom
kvality a ceny. Inovovaný
model neponecháíva nič na
náhodu a zachováva si
praktickosť svojho
púredchodcu. A to vrátane
zadného kufra a plochej
podlahy, ktorá je
vhodnejšia na praktic
ké využitie a ponúka
veľký priestor pre
nohy a variabilitu
prevozu narpíklad
nákupov. Inovonaný
stroj pri svojich
technických údajov

neprekvapuje.

Nie je tu žiadny WOW efekt,
ako pri výkone predstaveného
Medleya. Všetko je podria
dené praktickosti a techniku
vystihuje najlepšie slovo
jednoduchosť. Na rovnakom
podvozku sú k dispozícii tri
rôzne motorizácie, všetky Pre
objem 50 cm3 výrobca
deklaruje výkon 2,3 kW pri 8
000 ot./min. a krútiaci
moment 3,1 Nm pri 6 000 ot./
min. Pre Európu najvhodnej
šiu 125ku je papierový výkon
8,4 kW pri 8 500 ot./min. a
krúťák slušných 10,3 Nm pri 6
500 ot./min. Pre Áziu je v
ponuke aj objem 170 cm3 s
parametrami 9,48 kW pri

EICMA

8 000 ot./min.
a 12,75 Nm při 6 500 ot./
min. Rozmery pneumatík sú
rovnaké vpredu aj vzadu
110 / 7016. Brzdy sú
kotúčové, vpredu 260 mm a
240 mm vzadu s CBS. Ten
poldecový model nemá.
Taiwanci inovovali aj retro
model Fiddle III. Obidva
motory 50 cm3 a 125 cm3 po
novom spĺňajú normu Euro 5.
V obidvoch prípadoch sú to
dvojventilové jednovalce,
menší vzduchom chladený, u
väčšieho ja na výber vduch a
kvapalina. Vzduchová
stodvadsaťpätka dáva 8,4 kW
pri 8 500 ot./min. a 10,3 Nm
pri 6 500 ot./min. Kapalinou
chladená verzia dosahuje 8,6
kW pri 8 500 ot./min. a 10,8
Nm pri 6 500 ot./min.
Podvozkovo je všetko toožné,
vrátane rozmerov pneumatík 
110 / 7012 vpredu a 120 / 70
12 vzadu. Brzdy sú kotúčové
226 a 220 mm. 50ka ich má
nezávislá, vzduchová 125ka
kombinované a kvapalinová
verzia motora dostala aj ABS.
Mezi novinky zavedené v
inovovanom Fiddle patria
nové LED svetlá a rošírenie
preistoru pod sedlem, kde
vojde uzavretá prilba.

S viac než miliónom
predaných kusov, z
toho 20 000 vlani, je
Honda SH bezpo
chyby jedným z
najobĺúbenejších
skútrov. Na EICMA
Honda prekvapila
neavizovanou
modernizáciou. Vylepšila
motor, teraz je to nový eSP+
(„vylepšený inteligentný
výkon“) o objeme 124,5 cm3 a
výkonom 12,5 koní. Verzia
150 stúpla na 156 cm3 s
maximálnym výkonem 16,2
koní. Obidva sú vybavené
systémem Start&Stop, protože
Honda sa už tradične zame
riava na spotrebu. Tá je iba

2,2l na 100km. Ďalšou veľkou
správou pre rok 2020 je pre
pracovaný rám, co umožňilo
presunutie nádrže z tradičnej
polohy pod sedlom na základ
ňu podvozku. Vytvoril sa tak

ďalší priestor pod sedlom,
ktorý má teraz dve časti, jeden
na uzatvorenú prilbu, druhý
pod sedadlom spolujazdca je
menší. Úložná kapacita mode
lu 2020 sa zvýšila až na 28
litrov. Komplente je prepra
covaná predná časť, kde
dominujú LED svetlá. Tie sú aj
vzadu a
dávajú
dizajnu
aktuálne
kontúry.
Vpredu
bola 12V zásuvka nahra
dená praktickejším USB
konektorom. Nová je aj
LCD prístrojovka, štan
dardne je k dispozícii aj
bezkľúčové ovládanie.
Nový je aj tzv. SmartTop
Box, ako Honda nazýva
zadný kufor s bezkľúčo
vým otváraním. Nový
bestseller by mal byť dos
tupný v štyroch farbách:
čierna, biela,
sivá a červená.
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Minirallye Liptovské Sliače 2019

22. ročník stretnutia veteránistov sa uskutočnil ako ináč v júnovom termíne v Ružomberku. Bol
to druhý ročník, ktorý bol len pre vozidlá do roku výroby 1945. Obmedzenie na vozidlá do roku
1945 trochu okresalo účasť na zvládnuteľnú početnosť. Po minuloročnej testovacej akcii
usporiadatelia rozhodli, že aj tieto vozidlá znesú toho veľa a pripravili trasu cez tri okresy:
Ružomberok, Dolný Kubín a Martin. Nepriaznivá predpoveď počasia sa pre Ružomberok
nenaplnila, a aj keď bolo zamračené, dážď neprišiel. Vo vozidlách dominovala značka Tatra.
Pred vojnou to bol jeden veľký výrobca osobných automobilov. Ponúkal rôzne modely,
koketoval dokonca aj s výrobou ľudového vozítka. Koncepciu chrobáka nakonoec použili v
Nemecku a stal sa z toho svetový bestseller. Po vojne Tatru súdruhovia vyčlenili na produkciu
pre papalášov. Napriek tejto nálepke to boli svetovo výminočné stroje a aj posledný masovejšie
vyrábaný model 613 zniesol v čase vzniku svetové kritériá. Bohužiaľ aktuálne od nich nové
osobné auto nekúpite.
Zastúp
enie
motocy
klov bolo
tento
rok
skrom
nejšie,
ale na
Ariel
klub
Sloven
sko je
spoľah
nutie. Ich
stroje,
ktoré sa
pre
vojnou
vo
veľkom
dováža
li aj do
Českos
lovenska
sú
ozdobou
každéh
o
veterán
skeho
zrazu.
Každý
rok
nejaký
ten
stroj aj
12

Rýchle pretekárske autá partia k dolnému
REPORTÁŽ
Liptovu už štyri roky. Toľko ročníkov už
má za sebou Memoriál Mariána Golského, preteky v minirally v
Liptovských Sliačoch. Tento rok konečne pretekárom prialo aj
počasie. Predchádzajúce ročníky narobil organizátorom škrt cez
rozpočet dážď, a vytýčené trasy rýchlostných skúšok museli byť
na poslednú chvíľu zrušené a za pochodu sa menil aj program.
Tento rok okrem rannej hmly počasie problémy nerobilo. V
Liptovských Sliačov sa konali posledné preteky sedemdielneho
seriálu Minirally Cup (MRC) 2019.
Tento rok sa išlo tradične šesť rýchlostných skúšok na rovnakej
trati, trikrát jedným smerom, trikrát druhým smerom. Podujatia
sa zúčastnilo 48 posádok, z toho 40 registrovaných do MRC.
Divácky atraktívne boli podľa prizerajúcich hlavne škodvky:
modely od 1000kz, cez stovku, Favorit, Felíciu až po Fábiu.
Jediný zástupca domácej obce aj dolného Liptova bol Kristián
Jacko na Škode 130. Videli aj rallyové špeciály, legendárne
Subaru a Mitsubishi. Počas pretekov v Liptovských Sliačoch boli
diváci svedkami nielen auta obráteného na streche, ale aj
viacerých ulomených závesov kolies. Suchá trať totiž navádza k
rýchlosti, a tým pádom sa zvyšuje riziko pri nezvládnutí trate.
Minirallye Cup (MRC) je seriál pretekov, ktorý od roku 2008
každoročne organizujú nadšenci amatérskych rally pretekov na
Slovensku. Ide o výkonnostne aj pravidlami o najnižší stupeň
slovenskej rally, určená je nadšencom, ktorí nepotrebujú žiadnu
licenciu a nepodliehajú ani veľkým nárokom na úpravu auta.
Seriál pretekov má slúžiť ako testovacia a neskôr i vstupná
brána do vyšších kategórií: Slovenského rally pohára (SRP)
alebo takzvanej veľkej rally.
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Posledná míľa LIPTOVA 2019

Motorkári na Liptove
ukončili sezónou
skutočne veľkolepo.
Vyše tristo strojov
zaplnilo Mikulášske
námestie. K vydarenej
akcii tradičnej rozlúčke
prispela aj krásna
slnečná sobota
12.10.2019.
Hodinovú prehliadku na námestí v Liptovskom Mikuláši si nenechalo ujsť ani veľa divákov a
náhodných okoloidúcich. A bolo sa teda na čo pozerať. žiadne motosalónové naleštené novnky,
ale skutočne jazdené mašiny s úpravami rôznych kategórií. Veľká je rodina čopristov, aj napriek
nástupu moderných cendúr. Tým prišli na chuť hlavne cestovatelia. Superšportov bolo pomenej.
Našli sa aj stroje už pomaly zberateľského rázu, ktoré sú však stále v prevádzke.
Podľa značiek sa tu zišli stroje z celého Slovenska, nechýbali ani poľské a nemecké evidenčné
čísla. Po hodinovej prehliadke sa prítomným prihovoril primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč, štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič, mikulášsky rodák a nakoniec
prezident Motoklubu Liptov Milan Šimko, ktorý nie je až taký veľký rečník :).
Po príhovoroch sa už všetci pobrali ku svojim strojom, na pláne bola spanilá jazda cestami
Liptova. A keďže partnerskou obcou poslednej míle bola obec Partizánka Ľupča, kolóna sa
pobrala smerom tam. Tristo motoriek je už riadna štrúdľa. Usporiadatelia mali teda plné ruky a
riaditká práce s uzatváraním križovatiek behom presunu. Cesta viedla z mikulášskeho námestia
cez Ondrašovú, ďlaje popri Tatralandii smerom na západ. Polkolečko okolo Liptovskej Mary sa
tiahlo na dlhých kilometroch. Keď konvoj dorazil do Bešeňovej, pobral sa cez križovatku pri
Litpvskom Michale smerom na spomínanú Partizánsku
Ľupču. Dlhej kolóne vydláždil cestu policajný doprovod
na dvoch kolesách. Masa dvojkolesových tátošov sa teda
presunula z Liptovského Mikuláša okolo Liptovskej Mary
do obce Partizánska Ľupča, kde na námestíčku už čakal
gulášik a občestvenie. Nie všetci však skončili v tejto
obci, nádherné počasie lákalo na jazdu, a tak si viacerí
dali krásnu novú asfaltku na ceste 18 až do Liptovského
Mikluláša. Podľa účasti je to veľmi dobre spropagovaná
akcia, aj keď nemá v lokálnych médiách veľa priestoru.
Veď kto by sa už zaujímal o nejakých motorkárov, dedina
žije predsa futbalom ;) Napriek tomu sa už tešíme na
novú motoristickú sezónu, ktorú dúfajme zahájime na
otvorení. Teda na Prvej míľe Liptova 2020. Nech žije
niekoľkoročná tradícia.
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NEKROLÓG

Luigi Colani 1928  2019

Luigi Colani bol dizajnovým géniom. Daleko od
konvenč ných návrhov dokázal osloviť aj veľké znač ky
na výrobu svojich vízií. Organický dizajn v jeho podaní
je fascinujúci aj po rokoch.

Je veľa prívlastkov, ktoré sa dostali tomuto
svetoznámemu dizajnérovi. Vizionár, svetobežník a v
najväčšej miere hlavne extravagantný priemyslový(!)
dizajnér Luigi Colani sa narodil v Berlíne 2. augusta
1928 pod vtedajším menom Lutz Colani. Bol teda
nemec, nie švajčiar, ako sa mnohokrát uvádza v jeho
biografiách. Aj keď o jeho pôvode by sa dalo
poelmizovať. Jeho otec mal švajčiarsku národnosť,
avšak s kurdskými predkami. A mama tiež nebola
čistokrvná nemka. Pochádzala titiž z Poľska. pos
končení vojni vzštudoval mladý Colani najskôr
sochárstvo na berlínskej akadémii umení „Akademie
der Künste“, neskôr sa postil do štúdií aerodynamiky
na slávnej parížskej Sorbonne. Hlavne to ho ovplyvnilo
v ďalšej práci. Extravagantná kombinácia
aerodynamiky a sôch je neprehliadnuteľná.
Za svoju tvorbu získal v priebehu svojej dlhoročnej
karéry obrovský počet ocenení. Navrhoval aj počítače,
člny, nábytok, ale aj čajové sety, televízory, klavíry
(dodnes sú vyrábané spúoločnosťou Schimmel v
Braunsch
weigu),
okuliare ale aj
uniformy pre hamburskú políciu a dokonca aj mobilné
domy. Slávna je aj jeho červená motorka. Už v polovici
90. rokov sa pohrával s myšlienkou na presťahovanie
se do čínskej metropoly Šanghaj. Nakoniec to aj urobil,
ale nevydržal tam a nakoniec sa vrátil do Nemecka.
Pracoval až do svojej smrti. Tento kontroverzný, ale aj
uznávaný predstaviteľ priemyslového designu zomrel
16. septembra 2019 v nemeckom Karlsruhe.
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I TALJET
Dragster
sa vracia!

Talianska značka, ktorá koncom 90. rokov ohromovala
svojimi skútrami (modrý model Dragster na foto) sa
vracia späť s novým modelom. A podľa prvých
informácií sa jedná o veľkolepý návrat. Model Dragster
oživuje slávne meno aj slávnu koncepciu. Taliansky
trubičkový minimalizmus zaujme na prvý pohľad a
dodáva stroju punc jedinečnosti. V dnešnej unifikovanej
čínskej dobe balzam na dušu. A čo skrýva v útrobách?
Podvozok je jedinečný, nezávislé predné zavesenie,
nazvané SIS, pripomína Bimotu. Odpruženie je
nezávislé na natočení kolesa a tlmič sa skrýva pod
nohami. Je to skúter jedinečnej koncepcie, za ktorým sa
v uliciach jednoducho musíte otočiť. Nesklame ani
mechanická časť: váha je kolibričích 108 kg, motor
podľa výrobcu vo verzi 125 cm3 dáva hraničných 15
koní pri 10 000 ot./min. udávaná maximálka na hranici
125 km/h, je vrchodlom súčasných 125tiek. Výrobca
ponúka aj verziu 200 cm3 s váhou 112 kg a výkonom 20
koní. Dostupnosť už na budúci rok pri cenách 4100€ za
menší a 4500€ za väčší model. Môžete predobjednávať ;)
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Bullit Hero 50

V jednoduchosti je krása. Belgická firma Bullit Motorcycles postavila pekný jednoduchý sram
bler v štýle šesťdesiatych rokov, Hero 50. Ako už býva u malých motocyklov pravidlom, o
pohon sa pravdepodobne stará nejaká upravená čínska päťdesiatka.. Ide o bližšie nešpecifikova
ný jednovalcový model, ktorý je však štvortaktný vzduchom chladený. Ináč je to krásna klasika.
Výrobca sa chváli pevným hliníkovým rámom novinky, vzadu doplneným o centrálnu pružiacu
a tlmiacu jednotku. Zadný blatníček skutočne veľa oblečenia od blata neuchráni. Pozornosť si
zaslúži moderná výbava, vzhľadom na objem motora sú kotúčové brzdy vpredu aj vzadu
luxusom. Luxusom je aj jeho jednoduchý funkčný dizajn s
dominantnými pneumatikami na klasicky vypletaných
ráfikoch. Koncovka výfuku dokonale ladí s minimalistickou
kocepciou. Prekvapením je aj použitie prednej obrátenej
vidlice. Minimalistický je aj predný blatník, ktorý si so
svojím bratom nad zadným kolesom môže podať ruku.
Bullit Motorcycles je značka, ktorá sa predávav pár krajinách
západnej Európy. Podľa výrobcu by mala byť novinka dos
tupná na trhu už od októbra
tohto roku v troch krajinách:
Veľkej Británii, Francúzsku a
Portugalsku. Škoda, že s niečím
podobným neprišla napríklad
česká Jawa. Podobná koncepcia
a jawácky dizajn by si možno
získla srdcia mladej generácie.
Cena poldecovej verzie je 2499
eurogrošov, stroj bude dostup
ný aj v ako stodvadsaťpäťka,
ktorá bude drahšia o celú päť
stovku. Nie najhoršia cena...
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Dellorto a babetta

TECHNIKA

Babetta je slovenský moped, ktorý bol snom mnohých,
ale len málokto jej vydržal byť verný. Vyžadoval si
poctivé vyladenie a chybič ky nastavení trestal
nefunkč nosťou. Ale ladilo sa aj tak ostošesť...

Babetta. Kultový moped bývalého Československa. Mnohí si na ňom dnes dokazujú, aký diaľ
kový je to stroj. Čudná móda pre tých, ktorí nezažili minulý režim. Skoro by som povedal pózer
stvo. V základe je to stroj nenáročný, nepotrebuje batériu, dvojtakt tiež vydrží veľa. Horšie je to s
celkovým nastavením. Spojka dokáže potrápiť, a keď nie je zladená, je jazda s dvojrýchlostným
automatom utrpenie. O karburátore ani nehovorím. Jeho naladenie chvíľu vydrží, ale keď ho vy
čistím, správne naladenie chce óoobrovskú trpezlivosť. Ladím týždeň, ladím rok.... Ale kilomet
re nepribúdajú. Nie a nie sa rozbehnúť. Keď už mám voľnobeh vyladený, po rozbehu je dýcha
vičná a nejde nabrať otáčky. Večný kolobeh so skrutkovačom. Ale ja sa chcem voziť!
A tak sledujem vševediaci web a nachádzam dellorto. Taliansku klasiku medzi karburátormi.
Jedni ho ospevujú, druhí hania. Je to blbosť, konštatuje sused, čo sa rád vŕta v poldecových stro
joch. Ten jeho mustang na značkách mu závidím. Jeho synovia to s ním nezdieľajú, a preferujú
koncernové dízle. Ach tá dnešná mládež. Ale ja sa chcem voziť!
Riskujem a objednávam dellorto. Kompletný karburátor aj s plynovým lankom, aj s redukciou
príruby. Tridsať euríčok aj s poštovným. Čert to ber, keď sa chcem voziť.
Montáž je úplne jednoduchá. Žiadne doplnky, len jedna skrutka na nastavenie voľnobehu a
páčka sytiča. Očakávania mám veľké. To napätie po namontovaní. Otváram palivový kohútik a
šlapem. A šlapem, a šlapec a šlapem.... Zrazu zavrčí a je to tu. Nastavujem voľnobeh a ona stále
vrčí. Zvuk je oproti originálu hlbší, babetta hlučnejšia. Ale ťahá osotšesť! Kde som sa so starým
karburátorom mordoval pod štyridsiatkou, teraz režem tachometrových päťdesiat. Super, aj
kopce to zvláda rovnako. Možno sa
pohorší spotreba, ale za to vozenie
mi to stojí. Nie som predsa šetrílek,
držgroš spoza západných hraníc :)
Po 150tich kilometroch nemám na
nový karburátor krivé slovo. Ostane
na mojej mašinke natrvalo. Pôvodný
si nechám ako zálohu na horšie časy.
Ak sa ma niekto opýta na dellorto,
moja odpoveď je jednoznačká. Ľah
ké nastavenie, lepší ťah. Jednoznač
ne odporúčam. Nech to jazdí!
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Babetta v rukách tunerov

Tuning motocyklov je stále veľmi diskutovaná téma. Má svojich zástancov, ale aj odporcov.
Argumentácia je veľmi silná na obidvoch stranách. Ale argument STK je nepriestrelný. Možno
preto sa sem tam nájde aj prestavba malolitrážnych strojčekov. Pre ne je totiž postrach STK
zažehnaný, STK je pre kategóriu L1e minuloročnou novelou
zákona zrušená. A kedˇspomeniem slovo babetta, je to jasné.
Doposiaľ má zákonnú výnimku na registráciu, teda aj bez EČV
môžete legálne jazdiť. Stačí zaplatená poistka. Takže tu
prestavbám už nič nestojí v ceste. Pozreli sa na tento moped aj v
českom REICHMOTO a výsledok je na titulnej fotografii. Stavba
v štýle cafá racer zaujme svojou jednoduchosťou. Z rámu
odrezali všetko prebytočné, privarili rúrku, aby bolo kde
upevniť nádrž. Zbavili sa ja chromovaných dielov, kolesá
štýlovo nalakovali. Odkryli aj pružiny tlmenia, tam im ten
chróm vôbec nevadil :) Stavba je to pekná, až na pár nepekných
detailov, ktorým sa nevyhli ani profesionáli. V prvom rade je do
očí bijúce, ako je odfláknutý prívod paliva do karburátora. To
naozaj pri toľkej
práci nešlo
vyriešiť lepšie?
Druhým
detailom je
drobná nádrž,
ktorá zvýrazňuje
prázdny priestor
pod ňou. Ako v
prípade ilistračného záberu z prestavby
orandžového starého modelu, dlhá nádrž dokáže
veľa vylepšiť. Takáto prestavba je však v skutoč
20

Foto: bazos.sk, reichmoto.cz

PRESTAVBY

nosti len akýmsi dokázaním si
svojich schopností bez účelu.
Svedčí o tom aj "pohodlný"
posed pri skutočnej jazde. Ten
má od pohodlia mopedu, ako
aj od športového posedu
racerov na míle ďaleko.
Podobne to bude aj u ďalších
modelov, ktoré "kutilovia"
alias úpravcovia ponúkajú na
predaj v slávnej sieti bazos.sk.
Koncepcia je viac mene
rovnaká. Odpíliť zadný nosič,
prirobiť nepôvodnú nádrž,
skrátiť blatníky a hlavne
znížiť riadítka. Bez zníženia
posedu je práve zníženie

riadítok nie práve najšťastnejší
krok. Nádrže sú populárne z
veteránov z československých
stodôl. Celkom sa dá pracovať
s nádržou z mustanga, čo
dokazuje aj prestavba s číslom
78 a šachovnicou na nádrži.
Ten má aj upravené sedlo s
podsedadlovým priestorom.
Celok na liatinových kolesách
vyzerá veľmi vyvážene. Tu
konštatujem, že sa dielo
podarilo (až na ten prívod
paliva :)) Horšie je na tom
model s nádržou z kývačky.
Tu je masívna nádrž v ostrom
nepomere k sedlu a zrezaniu
zadnej časti. Tu by menšia
nádrž bola viac. Čo je tu však

PRESTAVBY

lepšie , je spolu so znížením
riadítok aj zníženie sedla. Tu
bude posed o čosi pohodl
nejší, ako u predchádzajúcich
dvoch prípadov. Dve zelené
na záver sú skutočne len
pokusom kutilov predať starú
babettu o čosi lepšie. Prvá má
len orezané blatníky a
odpílenú časť s nosičom.
Nádrž aj oplastovanie zostali
pôvodné.
Samozrejme
vysoké riadít
ka nemohli
uniknúť
pozornosti
"úpravcu",
takže aj táto
úprava

dostala zníženie. A na záver
sa do prehľadu dostala aj
posledná, nazvem to paródia
na úpravu. Tu kutil našiel
nádrž a asi lešenársku trubku,
ktorú navaril pod sedlo a
našiel nejakú nádrž, na ktorú
strekol americkú vojnovú
hviezdu a hotovo. Výsledok je
ale extrémne rozpačitý a
svedčí hlavne o majiteľovom
"vkuse a zručnosti". Amen.
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Dúfajme, že rok 2020 urobí konečne koniec pla
čúcim predajcom motocyklov na Slovensku.
Registrácie nových strojov sa rozbehli ako nikdy
predtým. Za prvých jedenásť mesiacov tohto roka
má trh našliapnuté na rekord v registráciách. A to je len dobre. Nahráva tomu aj dlhá sezóna,
ktorá končila až v novembri, a okrem studeného mája bol celý rokm ako stvorený na
motocyklové jazdy. Čo nepotešilo poľnohospodárov, tešilo majiteľov motocyklov :) Podľa
zverejnenej tabuľky rástli regiswtrácie vo všetkých kategóriách. Hlavná kategória motocyklov je

ŠTATISTIKA

Rekordný rok 2020

každým rokom silnejšia. Prekvapením tohto roka je aj rast neustále klesajúcich malých motocyk
lov AM. Možno k tomu prispela aj stále širšia kategória elektrických skútrov a malých mopedov,
ktoré v tomto roku dostali silné importérske a servisné zázemie. Spomeňme len Hecht, Super
Soco, NIU. Minulý rok boli evidencie týchto značiek v jednotkách kusov. Práve elektrina môže
byť záchranou tejto vymierajúcej kategórie. Ranu do chrbta dostali už v roku 2013, keď sa zme
nila legislatíva v prospúech kategórie A1 s automatickou prevodovkou. Tým pádom nastal pre
pad motorových poldecákov. V roku 2010 sa ich predalo ešte 1916, len tesne menej ako hlavnej
kategórie motocyklov (2060). Stačí tento pomer porovnať s vlaňajškom, a je jasné, že za tých pár
rokov kategória skoro vymrela. Najsilnejšou kategóroiu je stále A1ka. Dominujú skútre. Škoda
že obmedzenci v parlamente obmedzili európsku normu, ktorá umožňuje k vodíčáku B automa
ticky povoliť v krajine aj A1ku, len na automatickú prevodovku. A to nás vraj obmedzuje zlá,
zlá Európska únia... Poliaci majú povolenú A1 k Bčku bez obmedzení, a motorkárom to len
prospieva. Uvidíme, ako bude nový parlament k úprave zákona zhovievavý. Hlavne, že bééé
lovci povolili alkohol pre pumpičkárov, a dokonca im dovolili jazdiť aj bez prilieb, asi aby im
mohli alkoholické výpary viac vetrať.
Kategória štvor
koliek je kapito
la sama o sebe.
Importéri ob
chádzajú euro
normy zaraďo
vaním štvorko
liek medzi trak
tory. V tejto
kategórii sa vla
ni nepredal ani
jeden nový
traktor, všetko
boli štvorkolky.
A potom ver
22 štatistike :)

