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50 JAAN JAIIIA MOTONEil
door pavel husalr

Al 50 iaar produceert Jawa
motoren, 50 iaar van inventief

werk door Tsiechische
ontwerpers en arbeiders en 50

iaar vol bijdragen aan de
ontwikkeling van de

motorproduktie en niet te
vergeten de sport.

Andere merken hebben diverse
van de meest progressieve

ontwikkelingen op de weg- en
sportmachines vaak goed

bekeken. Het harde werken van
verschillende generaties heeft

over de verschillende
continenten een traditie van

kwaliteit, betrouwbaarheid en
eenvoud rond de Jawa motoren

doen groeien. lnsider Pavel
Husak belicht vanuit zijn

thuisland 50 iaar Jawa-
geschiedenis.

De eerste Jawa viertakt uít 1929 en
(onder) Frantisek Brand op een

speedway Jawa uit 1932.

fanecck +
wanderer:
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JAnecek + WAnderer = JAWA

De oorsprong van de Jawa-ondenrlernlng
kan direct verbonden wonden rnet de Praag-

se onderneming ..Zbrolovka lrng' F' Jane-

cek" na de Eerste Werelldoorlog, en dus,

zoals we nu weter''1. t[en iaali' voor de eerste

motorfiets van de band rolde'
De reden voor het beginnen aan motorpro-

duktie rs op zrch bijna een roman. lngenieur

Janecek" wapenontwerper en de ,,auteur"
van tientallen patenten, had problemen met

leveranties aan het leger en de zich snel

ontwikkelde ondernem ing had behoefte
aan een nieuw produkt. En, u begrijpt, de

keus viel op motoren. Men had toen echter
geen enkele ervaring met motorf iets-ontwik-

[eling of produktie en eigenlijk ook weinig
tijd dàarvoor. De keus viel dus op een model

dat in licentie vervaardigd kon worden: een

zware en relatief ouderwetse viertakt een-

prtter, Wanderer 5OO, waarbij men zonder
problemen ook nog eens een deel van de

machines die benodigd waren om ze te
bouwen, kreeg.
De produktie begon dan ook al direct in
1929. De naam? De Ja van Janecek en de

Wa van Wanderer vormden de bekende let-

ters,,Jawa". Het oorspronkelijke ontwerp
echter had nogal wat probleempje?, de prijs

van een motoi met zijspan benaderde die

van de succesvolle Aero 662 auto èn de

verkoop werd er met de depressie aan de

gang niet makkelijker op. Problemen!
M"E Janecek was niet voor een gat te van-

gen en greep onmiddellijk de enig mogelij-

ke oplossing aan : het bouwen van een

goedkope en lichte tr^'eetakt, een eigen

motor.
Voor het werk in Praag trok hij een Engelse
coureur en ontwerper aan' G' W' Patchett,

die onder de naam Jawa wegracemachi-
nes bouwde en voor op de weg de door en

door beproefde Villiers 175 introduceerde'

Goedkope 175

Het Britse blok werd in een eigen licht en

goedkoop te maken rijwielgedeelte gehan-

(Rechts) De Jawa 350SY' licht,
(onder) Praag 1930, deelname aan

tentoonstet I i n gen was o no ntkoom baar
en ook reclamefoto's waren er te over.

gen. Hier lag het echte startpunt van de

áotorbouw en de totale motoractiviteiten in

Tsjechoslowakije. ln '32 was de prijs van

""n 
J"* a 175 zo ongeveer de helft van een

gei.mporteerde Engelse fiets en minder dan

Ë"n derde van de kosten die een Ameri-

kaanse lndian of Harley-Davidson met zich

meebracht. Verdere ontwikkelingen lieten

niet op zich wachten' ln '34 kwam er een

nieuw, meer elegant model van de 175' De

,,Jawa 175 Special" had een tank boven het

ïr"tu (een zadeltank), een gemoderniseer-

de motor naar eigen ontwerp, met driebak'

en een andere uitlaat. Jawa begon nu ook in

andere klassen te kijken, met machines van

eigen ontwerp. De eerste was een viertakt'

laigeslag 35b zijklepper, gqsc.hikt voor zij-

spa"ngebiuik, ffiet een geperst f rame en ge-

perste ParallellogramvorK'
L"nuoudiger bleéf het toch om tweetakten

te maken èn daarom werd de een-zeven-vijf

dan ook vergroot naar de kwaftliter-klasse.
Het blok, meí een boring van 63 mm en (lan-

ge) slag van 80 mm had niet meer dle zuiger

áet déf lector, maar een meer modern

omkeerspoelsysteem.Deontstekingbleef
van het uii"g*í"ltype en de primaire ketting-

transmissie naar- de droge koppeling liep

naar een driebak die los, schuivend was

opgehangen.
Dit model werd verschillende malen gemo-

derniseerd. Kort voor de Tweede wereldoor-

logkwamereendanigveranderdeuitvoe.
ri;g met de aanduiding Duplex, de vader

uaÀ de na-oorlogse modellen'

Zelfs viertakten

ln de viertakt motorwereld deed Jawa mee

in twee klassen, de 350 en 500. De halve-

lrters waren behoorlijk zwaar gebouwd,
maar daardoor misschien wel befaamd om

hun sterkte bij zware toepassingen als zij-

span rijden.
Het sleraad van de ,,oorlogse" motoren

werd echter de 350 OHV. Soms wordt ge-

zegd dat het een opvolger is van de zijklep-

p"i, t"ar het hele concept van de machine

was nieuw en Yeel moderner.
Het uiterlijk van deze machine viel destijds
zeer in de smaak, evenals de,toen sportieve
prestaties met 15 pk (bil een gunstig. ver-

bruik). De produktie van deze 350 kopklep-
per begon in '36, duurde tot de oorlog, en

werd in '46 hervat.

Jawa robot

Door de voor-oorlogse omstandigheden
was de atmosfeer gunstig voor fietsen met

hulpmotor, bromfietsen met andere woor-
den, die toen mochten beschikken over een

motortje tot 100 cc.
Binnen Europa stond Fichtel en Sachs met

die dingen op eenzame hoogte met haar 98
,cc met twee versnellingen.
Trentallen fabrieken bouwden dan ook rond

dit blok brommers.
Groot bezwaar daarbij was telkens het moe-

ten aanbrengen van twee kettingen (er

moest immers mee gefietst kunnen worden,



we zitten nu nog met die merkwaardige re-
geling), het bescheiden vermogen, slechts
twee versnellingen en het schuivend opge-
hangen blok (vanwege de losse bak). Een
ingewikkelde constructie kortom.
Het antwoord dat men vond was de Jawa
Robot, geen fiets met 26 inch wielen en
hulpmotor zoals meestal, maar een klein
motorfietsje. Het rijwielgedeelte (met 2.25-
19 wielen) bleef simpel te bouwen omdat
men gebruik maakte van aan elkaar te bouten
geperste stukken. Voor kwam het bekende
type parallellogramvering, achter natuurlijk
geen enkele schokdemping. Het motortje
met omkeerspoeling had een drieversnel-
lingsbakje, ketting aandrijving (in oliebad)
en een koppeling in oliebad. Direct door de
achterkant van het blok liep een trapas. Zo
voldeed hij aan alle eisen rond aantrappen
en meefietsen, hoewel nu het bijtrappen in
heuvels onnodig geworden was omdat hij
met zijn bijna 3 pk en drie versnellingen
best een helling opwilde, èn was veel sim-
peler. De Jawa Robot kreeg met de zege van
fabrieksrijder Jan Bednar in de internationa-
le trial Kosice-Cluj-Bucuresti-Beograd een
grandioos succes met de Robot.

Tijdens de oorlog

Ee motorproduktie bij Jawa werd direct na
de aanvang van de oorlog stilgelegd. Het
Duitse leger vorderde de werkplaatsen.
Ondanks dreigementen en zware straffen
kwam op de tekentafels langzaam het

Betrouwbaarheid sritten en m ach i nes
waren vroeger heel wat anders dan nu.

Antonin Vitvar aan het werk.
(Boven rechts) Jawa Robot.

(Midden) Wegrace Jawa OHC SOO, de
eersfe. (Onder) De Jawa 250 Perác

en de 5OO OHC twin.

ontwerp van een nieuwe motor tot stand.
Verschillende mogelijkheden werden over-
wogen en de diverse delen werden voorbe-
reid. Met veel moeilijkheden kreeg men ge-
daan alle onderdelen te laten maken en (in
legerkleuren) verscheen de eerste machine
op de weg.

Pérák

Jawa 250, de Perác, voldeed aan de eisen
van de na-oorlogse motorman. Alleen al het



geheel ,,andere" uiterlijk onderscheidde de
Perác van de concurrentie.
De tweetakt eencilinder van 248 cc met een
boring en slag van 65 en 75 mm had
omkeerspoeling, accu-bobine ontsteking
eR een geheel afgedekte carburateur onder
een verwijderbaar scherm. Het blok had een
vierversnellingsbak en de koppeling kwam
automatisch vrij door een nok die met het
schakelpedaal verbonden was. Het frame
werd uit vierkante stukken pijp opgetrok-
ken. Een telescopische voorvork en losse
koplanrp volmaakten het geheel. Het achter-
wiel kreeg een plunjervering. De Perác
werd de wereld voor het eerst voorgesteld
in Parijs in '46 en bleek het hoogtepunt van
de tentoonstelling. Het werd het ideaal van

diverse na-oorlogse motorontwerpers.
Slechts licht veranderde weg mach ines
wonnen dan ook de eerste na-oorlogse Six
Days Trial ('47).

Snellere twin

De sportieve rijders echter wilden meer.
Een snellere motor met grotere inhoud. De
eenpitter is niet erg indrukwekkend op dat
vlak, want de 9 pk's zorgden niet voor erg
veel snelheid.
Daarom werd in een onveranderd 250 rij-
wielgedeelte een 350 twin gebouwd met 1 2
pk, in dezelfde vormgeving als die 250. Ook
de hele transmissie werd zó van de kleinere
broer overgenomen.
Maar in de ontwerp/ontwikkelingsafdeling
bleef men denken aan viertakten.
Alleen het verkoopsucces en de goedkope
bouw hielden lang de viertakt tegen. Toen
dat wel gebeurde, werd gekozen voor (zo-
wel binnen als buiten Tsjecho) de 500 kop-
klepper. ln '52 kregen de liefhebbers einde-
lijk hun 500 kopklepper twin met koningsas
nokkenaand rijving.
Deze machine werd het voorbeeld voor alle
latere wegracesuccessen met kopkleppers
in de 250, 350 en 500.

De kÍvacky (swingarm) komt.

Het succes van Jawa werd de basis van een
uitbreiding en samenwerking voor de
Tsjech ische motorprod u ktie.
Er kwamen nu machines onder de geza-
menlijke naam Jawa-CZ, en wel in vier klas-
sen: 250 en 350 twins met dp beproefde
Jawa-blokken als basis en voor de kleinere
klassen werden 1 25 en 175 Jawa-CZ's
klaargemaakt. Het waren miniatuur Jawa
250's. De blokken kregen accu-bobine
ontsteking en een vierversnellingsbak.
Alle hadden de automatische koppeling.
Uit produktietechnische overwegingen
kwam er nog een 150 cc met origineel CZ-
blok bij, met een nieuw rijwieldeel.
De rijwielgedeelten overigens waren op dat
moment hun tijd vooru it te noemen. De
grootste veranderingen speelden zich op
schokdempinggebied af. De voorvork kreeg
een ingebouwde hydraulische demper en
een langere veerweg en de achterhand
kreeg in plaats van een plunjer een swing-
arm met twee dempers. Kortom: schokdem-
ping van het type dat we nu nog kennen. Met

(Van boven naar beneden) De
ongewone Jawa Bison, de succes-twin
350 voor '62 en de snelste van alle, de

35O'viercilinder,

I
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de andere demping kwamen de 16-inch
wielen met daarin grotere remmen.
Een bijdrage aan het rijcomfort was ook een
opklapbare tweepersoonszit.
De gehele fiets, inclusief blok, kreeg afge-
ronde vormen
Het succes van de Kivacka zorgde voor
een aanzienlijke toename van de export,
zelfs naar verafgelegen, exotisch landen.
Het succesnummer in de range was zonder
enige twijfel de 350, die later gewoon de
naam Jawa terugkreeg en met wat lichte ver-
anderingen en een steeds m'aar stijgend
vermogen (tot 1 8 pk) niet minder dan 20 jaar
in prod u ktie bleef !

De kleinste

Naast de middenklassemotoren werd op
nationaal niveau een ,,kleintje" gebouwd: 50
cc. Het kleine motortje, geen brommer,
kreeg de naam Pionir en ook dit beschei-
den ding bleek een goed produkt van de
Tsjech ische bouwers. Het resu ltaat: een
middenweg tussen mini-motor en scooter
met lichte beplating en voldoende rij-comfor1.
Het motortje kreeg een driebakje en werd
alras populair bij de jeugd inplaats van de
woon-werk groep waar hij eigenlijk voor be-
doeld was.
De bij Jawa ontwikkelde machine werd door
Povazske strjárne, Povazská Bystrica ge-
bouwd.

De Jawa 634, voor iedereen

Het laatst ontwikkelde model bij Jawa in
Tfnec na de Sázavou is de 350 Jawa-type
634.
Het door en door geteste 350 blok bleef in
grote lijnen gelijk, maar nieuw was weder-
om het rijwielgedeelte met een dubbel buis-
frame met ronde pijpen. Dit nog sterkere fra-
me is zonder enig probleem te gebruiken
voor zijspanrijden.
Het frame wordt op een geheel automatisch
werkende lasstraat in eikaar gezet.
Het type is met terreinproeven ontwikkeld
en kreeg een geheel ingesloten ketting
mee. Motorvermogen is momenteel dik 22
pk, maar verdere ontwikkelingen zijn aan de
gang om aan hernieuwde vragen te kunnen
voldoen. Een groot gedeelte van de produk-
tie wordt geëxporteerd naar Rusland, waar
ze onder moeilijke weg- en klimatologische
omstandigheden hun werk moeten doen.

ln de sport

Het uitgangspunt van de Jawa sportafde-
ling is en was altijd het testen van nieuwe
delen en complete motoren onder moeilijke
omstandigheden (in betrouwbaarheidsrit-
ten).

Resultaten? De laatste tien jaren zien we de
Jawa's in de Zesdaagse meer successen
behalen dan de concurrentie bij elkaar. Be-
trouwbaarheidsritten, vindt men bij Jawa,
liggen het dichtst bij de werkelijkheid.
ln Divisov, waar een afdeling van Jawa zit,
(ongeveer 30 km van de hoofdafdeling in
Tinec ned Sázavou) draait de produktie van

speedwaymachines voor klassiek, lange-
baan en ijsbaanspeedway.Ze zrjn uitgerust
met op methanol lopende 500 viertakten.
De meest grote successen op sportgebied
sommen we hier op. In sommige landen
echter wordt geen merk vermeld.
Allen rijden Jawa.

De laatste moderne racer: 250 met
roterende'in laten.

(Boven
hadden

en onder) fot het laatst (65)
de wedstrijdmachines alles te

maken met de wegmotoren.



DE BELANCRIJKSTE

SPORTSUCCESSEN
VAN JAWA

A. WEGRACE

1960 WK 350 cc 3e pl.. Stastny,
350 OHC

1961 WK 350 cc 2e pi., Stastny,
350 OHC
3e pl., Havel, 350 OHC
350 OHC
GP Zweden 350 cc 1e Stastny,
350 OHC
GP BRD 350 cc 1e Stastny,
350 OHC

1962 WK 350 cc 3e pl., Stastny,
350 OHC
GP ltalië 350 cc 1e Havel,
350 OHC

1965 GP lerland 350 cc 1 e Stastny,
3Qo OHC

1966 WK 350 cc 4e pl., Stastny,
350 OHC
GP DDR 500 cc 1e Stastny,
500 OHC

1969 WK 350 cc 2e pl., Grassetti,
350-4 (* Yamaha)
GP Joegoslavië 1e Grassetti

B. BETROUWBAARHEIDSRIT.
TEN.

I nternationale zesdaagse.

Trophy winnaars 14 keer in de jaren 1g47,
1 952, 1 954, 1 956, 1 958, 1 959, 1 962,
1 970, 1971, 1972, 1 973, 1974, 1977,
1978, (waarvan zes gezamenlijk met CZ).

Zilveren Vaas winnaars 9 keer in de jaren
1 957, 1 959, 1 967, 1 970, 1971, 1972,
1974, 1976, 1977.

Europees Kampioenschap
Tweedaagse.

7 x1e pl. klasse 250 cc (Mragek5 x, Stodulka
2x)
10 x 1 e pl. klasse 350 cc (Masita 10x)

..:::r!

r.i *

6 x'ï e pl.kllasse boven 350 cc (Cespiva 3x,
Schm ider 2x, Zloch 1 x)

1 x 1 e pl. klasse 5OO cc (Zloch)
1 'x 1e pl. klasse boven 500 cc (Toman)

c. MorocRoss

D.SPEEDWAY

Normaal speedway: 13 x wereldkampioen
(Mauger 5x, Olsen 3x, Briggs 2x, Fundin 1 x,

Szczakiel 1X, Michanek 1x).

Lange baan speedwaY: 4 x wereldkam-
pioen (Mauger 2x, Olsen 2x).

iJttpeedway: 14 x wereldkampioen (Kady-

rov 7x, Tarabanko 4x, Svab 1x, Spinka 1x,

Bondarenko 1x).

1957
1 958
1 959
1 966
1967

E. K.
E.K.
E.K.
W.K.
W.K.

250
250
25^0

500
500

pl.
pl.
pl.
pl.
pl.

cc 3e
cc 1e
cc 3e
cc 4e
cc 4e

Cizek
Cizek
Cizek
Valek
Valek

Bet ro u w ba a r h e i d s -J aw a.

De beke nde,,trackm ach i ne".

type 634 (links) Europees
kam pioen Jarom ír Cizek.



ARNHEM

'FA. SïOK
Sloetstraat 30-34
Tef .085-422365

BREDA

MOTORHANDEL MOFRA
Bavelsela an 57
Tel. 076-650232

CAPELLE ald IJSSEL

BERKELOUW MOTOREN
Koperwiek 93
Tel.010-503558

GOUDA
MOTORHANDEL S. STRAVER
Zwarteweg 64
Tel. 01820-12093

'S.GRAVENHAGE

COR BOLMAN EN ZN.
Hekkelaan 223
Tel.070-600355

'S-GRAVENHAGE

HAAGS MOTORCENTRUM
Loosduinsekade 156
Tel.070-645925

'S-GRAVENPOLDER

FA. J. HOEKMAN A ZN.
Langeweg Í 0
Tel. 01 103-1359

GRONINGEN

NAUTA MOTOREN
Damsterdiep 42
Tel.050-128788

HILVERSUM

FA. v. d. KUINDER
Koningstraat 8g
Tel.035-14727

DE HOEF I HOORN

FA. VERBRUGGE I TNOUP MOTORS
Oostzijde 6D I Kleine Noord 31
Tel. 02976-348 I tet. O229OJ| 5133

NAALDWIJK

FA. LEEN POST
's-G ravenzandseweg 80-92-94
Tel. 0'1740-2724O

KRIMPEN ald IJSSEL

BERKELOUW MOTOREN
Winkelcentrum,,De Korf"
Tel. 01807-10510

LEEUWARDEN

@- jager Pier Pander-

@F;ïtï:1,,28830

NIJMEGEN

FA. KAREL
Smetiusstraat 4
Tel.080-226486

OPMEER

MOTORHUIS
J. S. BLEEKER
Spanbroekweg 134
Tel. O2263-1701

ROOSENDAAL
MANNIËN B.V.
Brugstraat 31
Tel. 01650-33818

ROTTERDAM

BERKELOUW MOTOREN
Nieuwe Binnenweg 443
Tel. O1O-771872

SPIJKENISSE
TWEEWIELER TREFPUNT
Vlinderveen 423-425
Tel. O1 88O-2O472

ST. OEDENRODE
MOTORHANDEL
M. RAAYMAKERS
Jasmijnstraat 14
Tel. 04138-3595

STAPHORST UTRECHT T
#,i,'"isLERCENrRUM 4
Prof. v. Bemmelenlaan 29
Tel. 030-71 1 146

VEENENDAAL
HET VEENS MOTORCENTRUM
REIN VEENENDAAL
Davidsplein 1-7
Tel. 0838 5-1 2456 / 1 27 60

WESTERHOVEN

FA. W. NEUTKENS
Dorpsstraat 8
Tel.04902-12542

WOLVEGA

S 31..Xï" MoroRs
Lycklamaweg 87
Tel. O5610-2566

ZELHEM
FA. ENGBERS
Wassinkbrinkweg 2
Te|.08342-1849

5() JAAR
JAWA

INBINDBANDEN VOOR UW JAARGANG MOTOR
Per band kan een
geborgen.

Prijs

per 2 stuks

per 4 stuks

kwarlaal worden op-

per post

t 22,-

t 41 ,-
Door dit systeem heeft u geen inbind-
kosten meer en u bezit na elk kwartaal een
keurig boekwerk

Bestellen door overmaking van hetverschuldigde bedrag
op girorekening 1 67 897 t.n.v.

pen nen uw exem plaar MoToR opbergen.

UITGEVERIJ NORTIER & HARMSZE B.V.
POMPSTATIONSWEGT . DENHAAG
TETEFOON 070 - 5433 00

afgehaald

f 19,-

f 36,-

tt 2046
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