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Ú V O D
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Úvod

Úvodní slova výrobce, otištěná ve vkusně provedené uživatelské příručce vozíků
PAv 40, přesně vystihují důvody, proč se tyto vozíky staly fenoménem a jsou jím
i v současnosti. Účelný a přitom velice vkusný a nadčasový design nesl v sobě
zhmotnění snah o využití motocyklu jako plnohodnotného dopravního prostředku,
které s sebou přinesl specifický vývoj československého motorismu od konce druhé
světové války, kdy nedostupnost automobilů široké veřejnosti a naopak mohutný
rozmach výroby motocyklů způsobily masový nárůst motocyklové dopravy. Specifičnost československého vývoje potvrzuje fakt, že v žádné jiné zemi nedošlo k takovému rozšíření využití motocyklových vozíků jako právě v Československu.

Vozík PAv 40/b rok výroby 1968

1
Motocyklové vozíky na pozadí vývoje
československého motorismu
Myšlenka připojení vozíků za motocykly provázela motoristy již od počátku jejich
vzniku. Snaha přiblížit užitné vlastnosti motocyklu automobilu vedla zejména
v období mezi světovými válkami k hojnému rozšíření sidecarů, které však ve většině případů měly za úkol zvýšit počet přepravovaných osob, a možná přeprava
nákladů byla jen vedlejší možností.
V případě, že byly motocykly využívány za účelem rozvozu zboží, připojovali k nim mnozí majitelé upravené ruční
vozíky, obdobně jako tomu bylo běžné u bicyklů. Většího rozšíření se vozíky dočkaly za druhé světové války, kdy
byly používány jako doplněk motocyklů německé armády.
Po druhé světové válce se myšlenka přívěsných vozíků za motocykl stala aktuální v mnoha evropských zemích.
Informaci o využívání přívěsných vozíků ve Francii otiskl opakovaně československý časopis Motocykl, se zjevnou
snahou motivovat domácí výrobce i jednotlivce k jejich výrobě v našich podmínkách.

Souprava motocyklu ČZ 98 s lehkým nákladním dvoukolovým vozíkem

Francouzské motocyklové vozíky zobrazené na kresbách časopisu Motocykl byly jednokolové, s motocyklem spojené křížovým kloubem

Redakce časopisu Motocykl se snažila na počátku 50. let
minulého století motivovat motocyklisty k výrobě vozíků i zdánlivě
nenápadnými článečky
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Vozíky ČZ
Výrobce: Česká Zbrojovka n. p. Strakonice,
závod Blatná
Rok výroby: 1950
První hromadně vyráběný vozík za motocykl v Československu vznikl již koncem 40. let minulého století v národním podniku Česká zbrojovka Strakonice. Výrobce motocyklů zareagoval na požadavek zvýšení užitné hodnoty
motocyklů stran drobných živnostníků a podniků služeb.
Dvoukolový přívěsný vozík robustní konstrukce vznikl
v konstrukci strakonické ČZ pod vedením známého konstruktéra J. F. Kocha, přičemž první verze vozíku byla
vystavena v roce 1948 na jarních Pražských vzorkových
veletrzích. V konečné podobě byl zde vozík představen na
jaře roku 1949 a 20. 3. 1950 bylo vozíku uděleno typové
osvědčení ministerstvem dopravy. Číslo typového osvědčení 25/1949 bylo převzato i pro označení vozíku jako
Pobočný závod České zbrojovky Strakonice v Blatné vznikl
v roce 1948 znárodněním rodinné firmy Velospol, která
vyráběla součástky k jízdním kolům a též ruční dvoukolové vozíky (káry) pod obchodním názvem Vespo. Historie
firmy sahá do roku 1936, kdy v bývalé elektrárně na rybníku Pustém založil Bohumil Hrubec strojírenskou dílnu
pod názvem Velospol.
Od roku 1949 se stala hlavní náplní výroba dílů pro
mateřský podnik ČZ ve Strakonicích. S postupným rozšiřováním výroby motocyklových dílů byla výroba ručních
vozíků v Blatné ukončena a předána mělnickému výrobci
kočárků Liberta n. p.

takového. Sériová výroba vozíků byla svěřena pobočnému
závodu České zbrojovky v Blatné, který vznikl znárodněním firmy Velospol, vyrábějící součástky k jízdním kolům
a ruční vozíky (káry) Vespo. Vozíky ČZ na krátký čas doplňovaly sortiment ručních vozíků zde vyráběných.
Dvoukolový vozík robustní konstrukce o hmotnosti 50 kg
a užitečné hmotnosti 100 kg měl rám svařovaný z trubek
kruhového průřezu. Ložná plocha vozíku úctyhodných
rozměrů 820 × 820 mm byla umístěna 280 mm nad zemí.
Vozíky byly standardně vybaveny korbou sestavenou
z dřevěných prken. Kola vozíku, shodná s koly tříkolové
rikši ČZ, byla zavěšena na výkyvných ramenech odpružených vinutými pružinami. Kola byla opatřena pneumatikami Barum Bantam o rozměru 16 × 4. Kyvná ramena
byla pevně spojena ocelovou kulatinou uloženou v trubce,
která byla k rámu vozíku upevněna třmeny. Mazání
vnitřního prostoru trubky bylo zajištěno dvěma tlakovými maznicemi. Obě kola byla brzděna lanovým systémem s vyvažovací kladkou napojeným na zadní brzdu
motocyklu. Blatníky byly rozměrově shodné se zadními
blatníky použitými u tříkolové rikši ČZ. Ze zadní strany
byly opatřeny kruhovými odrazovými skly červené barvy
o průměru 55 mm. Státní poznávací značka byla upevněna
v zadní části vozíku. Nad státní poznávací značkou byla
umístěna koncová svítilna sdružená s brzdovým světlem.
Spínač brzdového světla se nacházel na oji za vyrovnávacím mechanismem lanové brzdy. Vozíky byly lakovány
černým lesklým lakem, stejně jako motocykly ČZ. Navíc
byly vozíky linkovány bílou linkou v horní části trubek
vozíku a podél okraje blatníků.

M o t o c y k l ov é voz í k y n a poza d í v ý vo j e č e skos l ov e n sk é h o mo t or i sm u
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Sortiment vozíků Vespo na reklamním letáku národního podniku Mototechna
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S lehkými vozíky Vespo výrobce počítal i pro provoz ve spojení s jízdním kolem. Odpružená verze vozíku, nesoucí označení Vespo III, byla určena
k připojení za motocykl. Na továrním snímku vozík Vespo III za motocyklem ČZ 125 t
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Vozík ČZ připojený za motocyklem ČZ 125 t na dobové tovární fotografii
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