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in one for more fun

FOXCONN X-DAY
www.jawa2.cz



Michal Cetkovský *1978

Kutnohorský KRESLÍŘ, GRAFIK, DESIGNÉR A STAVITEL MOTOCYKLŮ

1998 - ČVUT fakulta strojní v Praze
 • Semináře slavného českého designera vozidel VÁCLAVA KRÁLE

1998 - Založení kutnohorského motoklubu Royal Riders

1999–2007 Grafik v Praze - Výtvarné studio Jana Chaloupka
 • Reklamní kampaně pro největší farmaceutické firmy, hotely, galerie a Dům módy
 • Galerie a nakladatelství Vltavín - umělecké monografie a knihy předních českých  
  výrtvarníků BORN, ŠVANKMAJER, FILLA, LHOTÁK, RITTSTEIN, KUBÍN, TIKAL...

2003 - Stavba motocyklu Fena získává 1. místo na Czech Performance

2008 - Vydávání specializovaného moto časopisu Chopperweb.cz 
 • Spolupráce s nejlepšími stavitely ČR a spolupořádání výstav upravených moto 
 • Ilustrace a články do moto časopisů

2008–2015 Grafik v Kutné Hoře - Reklamní agentura Lepor
 • Reklamní kampaně a obalový design firmy Zenit Čáslav
 • Grafika pro většinu významných firem a kulturních akcí v regionu

od 2008 - Spolupořadatel mezinárodní moto výstavy Big Lake Custom

1998–2014 - Samostatné výstavy kreseb v galeriích Kutná Hora, Praha

od 2016 Foxconn - Design and Construction Engineer
 • 3D vizualizace a design prostorů, výrobních procesů a instrukcí
 • Virtuální realita, animace a simulace procesů, grafika pro PR a SE aplikace

AUTOR PROJEKTU



kresba designu moto
 Kresbě a designu motocyklů se věnuji od dětství. Velký význam mělo studium pod Václavem Králem.



vlastní výroba
 Vlastní konstrukce motocyklů vznikají v mé malé kutilské dílně přes 20 let.

 • Specializované díly zadávám, není tak potřeba velkého vybavení, jen dvě ruce :)
 • Navrhuji a vyrábím kompletní prototypy - vlastní rámy, vidlice, kola...
 • Motocykly stavím jako koníček a financuji si je sám

Aktuálně rozpracovaná stavba
chopperu „Švédského stylu“



realizované projekty



in one for more fun

predstavení konceptu
motocyklu z kutné hory
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vznik designu
 Firma Jawa - historie, současnost

Jawa je nejstarší československá firma zabývající se výrobou motocyklů od roku 1929. Jméno 
vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu moto-
cyklů Wanderer. 
Nyní se oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s.r.o. a sídlí v Týnci nad Sázavou. Dále existuje firma 
Jawa Divišov, která se zabývá výrobou plochodrážních speciálů.
Týnecká Jawa se od šedesátých let min. století snaží navázat na historickou slávu, ovšem mar-
ně. Nemá přes 50-let žádný vývoj, design ani úspěšné modely. 
Licenci značky koupila indická firma a vyrábí modernizované kopie strojů minulého století. 
Jawa je tak pouze přeprodává nebo distribuuje jiné levné výrobce.

 Název konceptu nejen z nostalgie ke značce
Podobně jako mistr českého designu vozidel Václav Král, který svým návrhům vozidel dával ná-
zev Jawa (Athena, Junior...) aniž by byl musel být s firmou spojen, je i u názvu mého konceptu 
Jawa. Je to přece jen Česká značka a většina starších motorkářů na ní začínala.
Ovšem není to jen název, ale hlavně pokus o navázání na krásný předválečný design úspěšného 
modelu a také snaha o překlenutí půl století vývoje poznamenané také komunistickým režimem. 
Vycházím z modelu 350 OHV z roku 1935. Vznikají první skici v novém, částečně futuristickém 
designu a u jména se oběvuje číslo 2. Jeden význam je jak když by opravdu vznikla druhá mo-
derní řada historických motorek, ovšem druhý význam je zásadnější. Díky inovativním řešením 
konstrukce spojuje stroj dva druhy ovladatelnosti - dvě motorky do jedné. Odtud i slogan:

in one for more fun

Jawa 350 OHV (r. 1935)

Jawa 2 - skica

Jawa 2 - 3D model

03/2021



barevné varianty



1560 mm 140 mm 90 mm

27°33°

mode mode

690 mm
780 mm

1440 mm

varinat systém 2in1

 Variant Systém 2IN1
 Jelikož je pohonný systém kola vyosen vůči jeho středu, lze jeho po-

sunem měnit geometrii celé motorky. Hydraulický píst může zvednout 
zadek motorky, razantně zkrátit rozvor, a tím i napřímit sklon přední 
vidlice. Z pohodového cruiseru na rovné cesty se tak během okamžiku 
stane o něco sportovněji laděný naháč na zatáčky a městský provoz.



 Zadní „hubless“ kolo, opticky postrádající náboj 
 O pohon se stará ozubené kolo, obíhající po ozubeném obvodovém věnci. Ten-

to systém pak roztáčí ozubený řemen, přenášející výkon z převodovky motoru. 
Jde v podstatě o ložisko s velkým středem. Integrovaný píst pak mění výšku 
motocyklu nad zemí.

 Přední kolo
 Zavěšení využívá boční panely coby pevný rám, v němž se 

pohybuje kyvné rameno, odpružené centrálním tlumičem.
 Výhodou je velká tuhost, stabilita a výrobní nenáročnost.

LOŽISKA

OZUBENÝ VĚNEC

HNACÍ OZUBENÉ 
KOLO POHONU

ZÁBĚROVÉ ŘEMENOVÉ 
OZUBENÉ KOLO MOTORU

OZUBENÝ ŘEMEN
HYDRAULICKÝ PÍST

NEBO ŠNEKOVÝ MECHANISMUS
„VARIANT SYSTEM“

rešení zavešení kol



passenger seat

Single-cylinder

Straight-four

V-twin

special engine

or electric

univerzální podvozek

 Díky odklápěcí horní části lze 
 do podvozku umístit všechy 
 běžné motory vč. elekto
 a snadno je měnit.



elektro verze

 Modulárnímu systému dává konceptu možnost  
 ekologických a jiných pohonů budoucnosti.  
 Měnil by se pouze motor a podvozek motocyklu by zůstával stejný.



custom edice
 Návrh konceptu obsahuje i výhled pro individuální úpravy a užití
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souls one body
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in one for more fun

variant
system

in one for more fun

SIDE

top

passenger seat

enduro

touring

Adventure Touring

sidecar

chopper

front back

Enduro Chopper

Sidecar



propagace konceptu

 Hned s první zmínkou o konceptu 
vyšel článek na seznam.cz

 Projekt velmi zaujal redakci velkého informač-
ního serveru seznam.cz. Již po prvních vizua-
lizacích tak vyšel obsáhlý článek s velkou čte-
ností v rubrice Garáž.cz.

 Následoval i rozhovor pro Kutnohorský deník.

 Webová stránka a 3D animace
 Jawa2 má i svojí webovou stránku.
 Zároveň na youtube.com běží animace va-

rinat systému se skoto 35 000 shlédnutími. 

3D virtuální prohlídka a jízda
 Vyvinul jsem počítačovou 3D simulační 

„hru“, kde  si ve virtuálním světě můžete 
koncept prohlédnout ze všech stran. Záro-
veň je zde funkce jízdy.

www.jawa2.cz



vytištený 3D model

 V rámci realizace již vznikl 3D vytištěný model konceptu



využití projektu
 Realizace stavby a následné představení na české motocyklové scéně pak bude mít velký význam přesahující  
náš region i republiku. 
• Motocykl by se mohl stát dobrým reprezentativním předmětem pro firmu Foxconn i Kutnou Horu s možností vystavení ve vestibulech a na akcích.
• Účast na veletrhu Motosalon (Výstaviště Praha, Brno) a mezinárodních soutěžních výstavách jako třeba na největším moto festivalu Euro Bike 

Fest na Mušovských jezerech nebo All Ride Show v Praze.
• Využití v sériové výrobě firmou Jawa v rámci její současné obchodní politiky nepředpokládám. Nicméně proběhlo několik jednání s dotačním porad-

cem Liberecké univerzity a případná cesta do produkce by vedla přes soukromé strojírenské firmy zabývajícími se inovacemi.



požadavky na realizaci

 Motor Rotax z BMW 650 
 Bazarová cena: 12 000–18 000 Kč
 Příslušenství vstřikování, chlazení, 

zapalování, regulace: 10 000 Kč

 Konstrukční materiál 
 Ložiska, trubky, plechy, hyd-

raulika, elektronika: 10 000 Kč

Zadání výroby dílů
 Soustružení, frézování,  

vypalování: 10 000 Kč

Příslušenství
 Pneumatiky, ráfky, povrchové  

úpravy, lakování... 15 000 Kč

 Na základě mnohaletých zkušeností, kdy většinu prací udělám sám, není stavba motocyklu extrémě 
finančně náročná, jde spíš o volný čas. Nicméně některé díly se musí vždy nakoupit...



kutnohorský odkaz

 Kutnohorské motorkářské kořeny se nezapřou ani po 100 letech. 
 Není náhodou, že praděda autora konceptu Jawa2, městský plynmistr Václav Pánek, brázdil kutno-

horské silnice v předválečných letech hlavně na motocyklech.

Plynmistři Josef a Václav Pánek na motocyklu Walter (1913)

Unikátní fotografie pradědy Václava Pánka ze setkání motocyklistů před dnes již neexistující Městskou plynárnou v Kutné Hoře Marie a Václav Pánek na motocyklu Harley Davidson (1928)



dekuji za pozornost
Michal Cetkovský

tel.: 723 089 496
e-mail: michal@chopperweb.cz
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