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Listuju si jednim èíslem MOTOCYKLU, a co nevidim. Krásný,
dlouhý, zbìsilý vidle v brutálních pøedkopech. Jo stálo by za to,
aby se v èeskejch motomagazínech objevovalo víc extrémnì
pøekopanejch main a staveb. Vdy jich u pár jezdí po naich
silnicích. Èlánky vo Properformech, Klobouènících a jinech
specialistech na úpravy jsou sice krásný a pouèný, ale nejenom
z jejich dílen vycházej poslední dobou na první pohled podobný
stroje. Je to moná móda: masivní, tlustý, iroký, rychlý,
velkoobjemový, ale kam se ztratila lehkost a délka? Motorky od
úpravcù se zkracují, vysoký øidítka mizí, pøední kola, vidlice
a nádre tloustnou. Jo, je to krásný, ale jistym zpùsobem málo
vzruující. Pøedstava metr a pùl dlouhý vidle ve slonu pod 45°,
holýho motoru, mikronádre a holejch trubek je pøece nádherná.
Kdy si jetì pøedstaví jízdu na tomhle stroji cejtí svobodu
vohodnì víc ne na Tlustý Bertì (ovem jen do první zatáèky!). názor Michala

Bláznivý je poèasí a né motorkáøi!

ÚNOR a BØEZEN.

RANDÁL

Fotka, která mì vdycky potìí

.Info listy Royal Riders motoklubu Kutná Hora.
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BLÁBOL

Je to zvlátní, ale po neskuteènì chladnejch lednovejch dnech, pøiel parnej únor. Èlovìk
pøed chvílí zazimoval svýho miláèka a co se to najednou nestane. Venkovní teplota se
vyhoupnula nad desítku. Pøíjemné svrbìní v pravý ruce zaèíná sílit. U ho chci dret
v ruce! Zaøvu. Spánek je se dny, co jsi nejel, èím dál køehèí. A najednou pøijde dopoledne
na zaèátku února 2000 a Ty zbìsile otevírá gará, kde stojí ona, maina Tvá. Tuhle chvíli
si vychutnává, stejnì jako pøípravu k nastartování srdce stroje, kterej nìjakej ten mìsíc
nejel. Koneènì. Vybìhanej, ale funkèní motor naskoèil. ere olej jako nikdy pøed tim, ale
tobì to nevadí, spokojenì se usmívá. Pomalu øadí jednièku, poutí spojku. Zabere døív
ne jsi èekal. Nepatrný výkon stroje s tebou ani nehne a v klidu se rozjede. Paráda. Teï
dvojku, trojku, á chyba, vypadla. Nevadí, ètyøka jí zastoupí. Motor zmatenì kejchá po
krátkym, ale vydatnym zimnim spánku. Je na sraèky, ale jede. Jeho teplota stoupá s ujetými
centimetry. Projídí se po odlehlé silnièce. Je únor, slunce svítí, vítr nefouká, vude je
bláto a Ty cítí vùni motorkáøský sezóny, která moná zaène o nìco døív.
!
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PLÁN AKCÍ KLUBU V BØEZNU A NA DUBEN 2000
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Název akce a místo konání

Veterán burza v Chotusicích u Èáslavi
4. roèník mezinárodní výstavy MOTOCYKL 2000 -Výstavitì Praha 7
Zahájení sezóny - vyjíïka, posezení... (termín se urèí na zaèátku dubna)
TWO WHEELS 2000 - sraz v Èerný Loui
Pro blií informace kontaktuj klub!

Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0603/849396; Martin 0327/761068;Ale 0603/269411

/2 - 3/
2000
URÈENO VÝHRADNÌ PRO MOTORKÁØE!
Kontakt: ROYAL RIDERS motoclub Kutná Hora, Fuèíkova 425, 28401 Kutná Hora, IÈO 68998058
Telefon: Michal 0327/512130, 0603/179084; Radek 0603/849396; Martin 0327/761068; Aleš 0603/269411

TECHNIKA aneb Ví ve o svý mainì

K l u b o v á s t r á n k a ....

Aktuálnì z klubu

I kdy ta pravá sezóna je mírnì vzdálená,
v motorkáøovì srdci zaèíná vøet a puèet pocit nedoèkavosti
první poøádný jízdy bez obav z omrzlin. Jo, doba vyjídìk,
srazù a motoakcí je za humny, a tak vìtina èlenù naeho
klubu pøitvrdila a zaèala koneènì dìlat nový kroky v oboru
motorkáøském.
Take, co je nového:
Navtívili jsme tradièní veteran burzu v Chotusicích. Pøijelo nás tam v Michalovì
stodesítce ètyøi kousky. Odjídìli jsme v pìti. Ale si splnil vidinu Viraga 1100 s krásnym
Pávem 40 za prdelí. Páv si hovìl na pøednim sedadle a ostatní se maèkali, kde to jen prostory
dovolovaly. Ve se oslavilo na Barèe jetì toho dopoledne.
Taky strojovej park se musí obnovovat. Toto heslo splnili Jarda a Michal. Kdy první
prodal tøindu, a stal se tím vcelku nepojízdnej, a druhej rozíøil svou sbírku dvoukolovejch
samohybù o ètvrtý kousek v podobì starý Jáwky 350 - Je na ní práce jak na kostele, ale
tuhle sezonu na ní zahájim. Mám na to mìsíc. (Michal).
Hugo, s pomocí dalích lidí pod vlivem piva, smontoval motor svý Savage 650. Je divný,
e montá trvala mení dobu ne rozebrání, a e nezbyl ani jeden roubek. Ve vypadalo
O.K., a tak se za tejden otøásla Hugova gará a buchar zase oil. Ovem jen na chvilku,
protoe je v prdeli startér.
Úpadek naeho hlavního mìsta, Prahy,
postihnul i nás kutnohoráky. Pøi návtìvì
prvního motorkáøskýho svátku v podobì
veletrhu MOTOCYKL 2000, o kterym se
zmíníme v pøítim Randálu, jsme se
rozhodli strávit noc ve stovìatý Praze.
K takovýmu trávení musí bejt samozøejmì
co pít, napøíklad pivo. Okolo osmý veèer
jsme si poèkali na místo v jedný hospodì
pøímo v centru. Kdy jsme zaèali chytat
pohodu, nìkdy v deset, vichni u
odcházeli. Sbalili jsme se tedy taky
a vyrazili zmìnit lokál. To bylo u jedenáct
a pùlnoc. Zapomìli jsme, e nejsme doma,
a tak nás vyhodili asi z pìti restaurací, e
maj prej zavøeno. Divné, je pátek a ve
slavný Praze si èlovìk nemùe dát ani pivko
v normální hospodì. Do klubù se nám
nechtìlo, protoe by nás zajisté taky
zklamali, tak nezbylo nic jinýho, ne
nakoupit plech a zalízt do spacákù.
<< Obrázek novýho plakátu naeho klubu

Jak se zvedaj ventily?

U prvních ètyødobých motorù sestrojených
vynálezcem Ottem v roce 1876 se otáèky
pohybovaly pod 1000 za minutu. Otevírání
a zavírání ventilù se dalo pozorovat pouhým
okem. K otevøení sacího ventilu pøi nasávání
vzduchu postaèoval podtlak nad pístem, jen
výfukový byl ovládán mechanicky. Tento prarozvod se sacím ventilem nad výfukovým se
oznaèoval jako IOE a pouíval se u vech
motocyklù asi do roku 1910.
Otáèky se ovem musely zvyovat s nároky
na výkon, a tak v té dobì pøiel mezi prvními
Harley s ovládáním obou ventilù
mechanickou cestou. Nebylo nic
jednoduího ne umístit sací ventil vedle
výfukového a sací vaèku vedle výfukové.
Tak vzniknul motor s
ventily vedle válce
oznaèovaný jako SV (side
valves). Tento princip
nacházel uplatnìní v
motocyklech a do konce
II. svìtové války. Mìl
ovem
podstatný
nedostatek. Zápalná smìs
nemohla
vyplòovat
optimálnì spalovací
prostor a spalování nebylo úèinné. Ventily
se tedy umístily nad píst a ovládaly pomocí
tyèek a vahadel. Tak
vzniknul
dodnes
pouívaný rozvod OHV
(over head valves).
Motory
s
tímto
rozvodem dosahují a 10
000 otáèet za minutu, ale
patnì se v nich èasují,
tyèky se prohýbají a mají
velkou setrvaènost.
U v roce 1913
americká firma Cyclone

umístila
vaèkové
høídele do hlav svého
vidlicového dvouválce.
Tím vzniknul dalí
zpùsob ovládání ventilù
OHC (over head
camshaft). Tento se
úspìnì pouívá stále,
protoe se vyhnul
nevýhodám ostatních.
Z dùvodu umístìní
vahadel se sklonem k
setrvaènosti a deformaci se muselo dále
rozdìlit ovládání sacího a výfukového ventilu
na dvì vaèky. Tento princip se oznaèuje
DOHC (double over head camshaft). Vývoj
si ádá dalí zvyování otáèek motorù, a tak
pøichází na øadu øízené otevírání i zavírání
ventilù atd., ale to u je jinej pøíbìh.

Legenda k obrázkùm:
Vlevo nahoøe- rozvod SV /vaèkový høídel se otáèí
polovièním poètem otáèek, oba ventily jsou umístìny
vedle válce/. Vlevo dole- rozvod OHV /vaèkový høídel
jako u SV, ventily jsou závìsnì uspoøádány v hlavì
nad spalovacím prostorem, spojení zajiuje nárazová
tyè a vahadlo/. Vpravo nahoøe- rozvod OHC /ventily
a vaèkový høídel jsou nad spalovací komorou/. Vpravo
dole- rozvod DOHC a desmomotor DOHC, kde jsou
ventily uzavøeny pøes uzavøené vaèky a vahadla
a ovládání je tím velmi pøesné. Obrázek v pozadímotor Norton Manx se dvìma vaèkovými høídeli
pohánìnými královským høídelem.
(Pouitá literatùra a obrázky: Motocykl 1/98)

