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Slovo autora

Úvodem
Knížka, kterou právě berete do rukou, je
určena všem příznivcům motocyklů, kteří se
hlouběji zajímají o problematiku jednostopých
motorových vozidel.
Snažil jsem se vytvořit souborné dílo o vývoji, konstrukci a stavbě motocyklů s dvoudobým
motorem do poloviny sedmdesátých let, v kterém by zájemci o starší motocykly našli potřebné informace i hlubší technická vysvětlení. Zcela záměrně je knížka věnována pouze strojům
s dvoudobým motorem, i když ve světě jezdí
milióny motocyklů s čtyřdobým motorem.
Části tohoto díla o převodech a šasi platí samozřejmě pro motocykly s motory všech druhů.
Rozvoj motocyklové výroby v celém údobí po druhé světové válce byl do značné míry
spojen i se vzrůstajícím zájmem o motocyklový
sport, a proto zde čtenář najde popis i rozlišení konstrukce sportovních strojů s dvoudobým
motorem do roku 1974.
Účelem knížky je rozšířit technické znalosti
a dát i praktické rady pro možné úpravy, renovace a přestavby. Nechci čtenáře zahrnout
přemírou složitých teorií, a proto jednoduché
vzorce a výpočty uvádím jen tam, kde pomohou nejrychleji objasnit problém.
Autor

Tolik autor, renomovaný konstruktér terénních a soutěžních motocyklů Jawa a ČZ a na počátku své kariéry i konstruktér silničních závodních motocyklů ČZ, k původnímu vydání z roku
1978. V zahraničí byl znám jako reprezentant
našeho motocyklového průmyslu na různých
odborných kongresech a jako spoluúčastník výprav motocyklových jezdců na významné sportovní akce. Napsal řadu odborných článků a knih
s motocyklovou tematikou a některé z nich vyšly
i v Německu, Francii, Holandsku a v Itálii.
Své bohaté zkušenosti vložil i do knihy „Motocykly s dvoudobým motorem“. Dnešní reedice je
odrazem stavu motocyklové techniky do sedmdesátých let. Mnohé konstrukční a technologické
zásady platí dodnes a kniha se může stát dobrým
pomocníkem i pro stále rostoucí řady příznivců
motocyklů – veteránů. Říká se „vše najdu na internetu“, ale to v tomto případě neplatí. Internet
zachycuje především informace počínaje dobou
svého vzniku a takovéto souhrnné a detailní zpracování tam nenajdete. Dvoudobý motor přitom
není ztracený, pro některé své přednosti ve srovnání se čtyřdobým motorem je stále předmětem
výzkumu a zkoušek různých výrobců. Zásady
jeho konstrukce a funkce budou proto zajímavé i pro ty, kdo přemýšlí o budoucnosti dvoudobých motorů. Nejčerstvější informace hovoří
o přípravě endur s dvoudobým motorem již pro
rok 2011 u švédské firmy Husaberg, přinášející
často nová zajímavá řešení.
Je třeba pouze připomenout, že se v průběhu
doby v závislosti na vývoji techniky změnily podstatně zde uváděné předpisy pro stavbu a provoz
motocyklů i předpisy sportovní motocyklové federace FIM.
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