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Anotace 

V této bakalářské práci se zabývám renovací a modernizací motocyklu Jawa 250. První 

část obsahuje základní údaje o tomto motocyklu a popis konstrukce a činnosti dvoudobého 

motoru. V další části je popsána funkce dynamobateriového zapalování a návrh 

modernizace zapalovací soustavy motocyklu. Dále následuje popis funkce a konstrukce 

bezkontaktního zapalování Vape. V následující části popisuji postup realizace návrhu a 

potřebné úpravy v elektrické síti motocyklu.  V poslední části se zabývám zhodnocením 

funkce nového zapalování a doporučením při jeho montáži.  

Klíčová slova 

Dvoutaktní spalovací motor, dynomobateriové zapalování, bezkontaktní zapalování 

 

Annotation 

In this thesis i deal with renovation and modernization of motorcycle Jawa 250. The first 

part contains basic information about this motorcycle and a description of the construction 

and operation of two stroke engine. The next section describes the function of dynamo-

battery ignition and modernization proposal of motorcycle ignition systém. Followed by a 

description of the function and design of the contactless ignition Vape. The following 

section describes the proces of design and implementation of the necessary modifications 

to the electical network. The last part deals with the evaluation of the features of the new 

ignition and recommendations during its assembly. 

 

Keywords  

Two-stroke internal combustion engine, dynamo-battery ignition, contactless ignition
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1. Úvod 

Tato práce je věnována popisu renovace a modernizace motoru a elektrické instalace 

motocyklu Jawa 250/559. Firma Jawa byla založena v roce 1929. Název vznikl spojením 

jména zakladatele firmy Ing. Františka Janečka a názvu značky německých motocyklů 

Wanderer, na které si Janeček zakoupil licenci. První motocykl byl představen na 

Pražském autosalonu v roce 1929. Jednalo se o motocykl s čtyřdobým jednoválcovým 

motorem o objemu 498,7 cm
3 

a výkonem 13 kW. Tento motocykl však měl několik 

konstrukčních chyb a jeho cena byla příliš vysoká. Tyto nedostatky byly odstraněny 

v druhé sérii z roku 1930. Jelikož ale přišla hospodářská krize a prodeje byly velmi nízké, 

začala se v roce 1932 vyrábět Jawa 175, která se okamžitě dočkala velké oblíbenosti a 

vyráběla se až do roku 1946. Jako mezityp mezi 175 a 500 se začala v roce 1934 vyrábět 

jednoválcová Jawa 350. Nejslavnější období značky začalo v roce 1935 s výrobou Jawy 

250. Tento motocykl proslavil po válce Jawu po celém světě. Za války se v továrnách Jawy 

vyráběly některé součásti pro letecké motory, stacionární motory pro generátory a nosiče 

bomb. Někteří zaměstnanci však potají vyvíjeli a testovali nové motocykly, takže krátce po 

ukončení války se opět rozjela výroba motocyklů. Nová Jawa 250 měla premiéru na 

Pařížském autosalonu v roce 1946 a sklidila obrovský úspěch. Tento model se vyráběl až 

do roku 1956. Nová generace 250 a 350 byla představena v roce 1953. Měly zásadně 

přepracovaný podvozek s hydraulicky tlumeným předním i zadním kolem. Tyto modely se 

vyráběly až do roku 1974. [1] 

Motocykl, na kterém budu provádět renovaci byl vyroben v roce 1962. V roce 2004 ho 

zakoupil můj otec, ale jelikož pro něj nebylo využití, byl v nečinnosti až to roku 2012, kdy 

jsem si udělal řidičský průkaz na motocykl. V tomto roce jsme tedy poopravovali drobné 

vady a absolvovali STK. Při jedné z jízd však došlo k  poruše, kdy se uvolnil zámek 

prvního pístního kroužku. Tento pístní kroužek se následně protáčel, až se dostal do 

polohy, kdy se zlomil o výfukový kanál. Následovalo celkové rozlámání tohoto pístního 

kroužku a s tím související destrukce pístu a vydření drah do povrchu válce. Zajímavé je, 

že i přes takové poškození motor dále běžel a dojel jsem ještě asi 8 km domů. Po zjištění 

těchto závad jsme se rozhodli pro generální opravu motoru spolu s výměnou zapalování 

nejlépe za bezkontaktní, které je spolehlivější a výkonnější. 
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2. Teoretický rozbor problému, možnosti modernizace 

2.1. Popis motocyklu 

Tento motocykl se vyráběl v letech 1962 až 1965 a díky tvaru masky předního světla 

se mu začalo říkat panelka. Oproti předchozímu modelu 250/353 prošla 250/559 několika 

modernizacemi, jako například nový tvar tachometru a spínací skříňku FAB s přepínačem 

světel. Největší změny byly provedeny na motoru. Motor byl osazen novým pístem, 

přepouštěcí kanály byly zvětšeny a přemístěny z bloku motoru do válce. S tím také 

souvisela změna umístění karburátoru na válec, neboť u předchozího modelu byl přichycen 

k motorové skříni. Nově byl také karburátor osazený sytičem, který se ovládal na plynové 

rukojeti. Se změnou výšky válce také souvisela změna výfukových kolen, které nyní byly 

kratší a k válci připevněné pomocí převlečných matic šroubovaných dovnitř válce. Klikový 

mechanismus první série byl uložen pouze na dvou ložiscích, což se ale neosvědčilo, takže 

se přešlo na tří ložiskový systém. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Jawa 250/559 [3] 
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Tabulka základních parametrů [2] 

Rozměry a váha 

Největší délka 1980 mm 

Rozvor 1318 mm 

Největší výška 1030 mm 

Výška sedla nad zemí 780 mm 

Světlá výška 180 mm 

Šířka řídítek 670 mm 

Stopa 47 mm 

Úhel sklonu přední vidlice 62° 

Váha vozidla bez paliva 132 kg 

Váha vozidla s palivem 142 kg 

Užitečné zatížení 160 kg 

Celková váha zatíženého vozidla 302 kg 

Maximální zatížení předního kola 100 kg 

Maximální zatížení zadního kola 202 kg 

 

Jízdní vlastnosti 

Největší rychlost 105 km/h 

Spotřeba benzinu na 100 km 3,2 l 

 

Vlastnosti motoru 

Druh motoru Benzinový, dvoudobý, vzduchem chlazený 

Zdvih pístu 75 mm 

Průměr válce 65 mm 

Počet válců 1 

Objem válců 248,5 cm
3
 

Maximální výkon 10,3 kW při 5000 ot/min 

Mazání Mastnou směsí  

Karburátor Jikov 2926 SD 

Hlavní tryska 102 



10 
 

Převodové ústrojí 

Spojka 5 lamelová, s korkovými lamelami 

Počet rychlostních stupňů 4 

Převodové poměry  

I převodový stupeň 1:3,186 

II převodový stupeň 1:1,768 

III převodový stupeň 1:1,266 

IV převodový stupeň 1:1 

Ovládání řazení Nožní pákou s automatickým vypínáním 

spojky 

Převodový poměr od motoru k převodovce 1:2,045 

Převodový poměr od převodovky 

k zadnímu kolu 

1:2,421 

Primární řetěz 3/8 x 3/8 54 článků 

Sekundární řetěz 1/2 x 5/16 120 článků 

 

Elektrické zařízení a příslušenství 

Zapalování Dynamo bateriové 6V 

Svíčka PAL 14/195 

Předstih 3,5 – 4 mm 

Zdroj proudu Dynamo 6V 45W 

Akumulátor 6V 14 Ah 

 

Osvětlení 

Světla Dálkové, potkávací, obrysové, koncové a 

brzdové 

Hlavní žárovka světlometu 6V 25/25W 

Obrysová žárovka světlometu 6V 1,5W 

Žárovka koncového světla 6V 5W 

Žárovka brzdového světla 6V 5W 

Žárovka snímače neutrálu 12V 1,5W 
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Kola a pneumatiky 

Přední ráfek 2,50x16“ 

Zadní ráfek 2,50x16“ 

Pneumatiky 3,25x16“ 

Tlak vzduchu v přední pneumatice 0,125 MPa 

Tlak vzduchu v zadní pneumatice 0,15 – 0,2 MPa 

Tloušťka drátů kol 3,5 mm 

 

Palivová nádrž 

Objem 13 l 

Průměr plnícího hrdla 60 mm 

Rezerva paliva 1 l 

 

Rám a pérování 

Rám Uzavřený, svařený ze čtyřhranných profilů 

Pérování předního kola Teleskopická vidlice se šroubovými 

pružinami a olejovými tlumiči 

Pérování zadního kola Kyvná vidlice odpružená teleskopy se 

šroubovými pružinami a olejovými tlumiči 

 

Brzdy 

Druh Mechanické, čelisťové - bubnové 

Způsob ovládání Přední – pákou na řídítkách, zadní – nožní 

pákou 

Průměr bubnu 160 mm 

Šířka obložení 35 mm 
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2.2. Princip činnosti dvoudobého motoru  

Palivová směs z karburátoru se podtlakem nasává do klikové skříně. Pohybem pístu do 

horní úvratě dochází ke zvýšení podtlaku do okamžiku, kdy píst odkryje sací kanál. Kvůli 

rozdílu tlaku v ovzduší a v klikové skříni dojde k nasání paliva do klikové skříně. Sání 

končí uzavřením sacího kanálu pístem. Následným pohybem pístu do dolní úvratě dojde ke 

stlačování nasáté směsi. Takto se směs stlačuje až do okamžiku, kdy horní část pístu 

odkryje přepouštěcí kanál, který spojuje klikovou skříň s válcem. V tomto okamžiku tedy 

začne stlačená směs proudit nad píst do prostoru válce. Čerstvá směs takto začne 

vytlačovat spaliny z předchozího cyklu do výfukového kanálu. Výfukové kanály jsou 

otevřeny pohybem pístu do dolní úvratě ještě před otevřením přepouštěcích kanálů, čímž 

se dosahuje snížení tlaku ve válci. Čerstvá směs se pohybuje podél stěny válce, čímž jej 

chladí. Po naplnění válce čerstvou směsí se pístem uzavřou výfukové i přepouštěcí kanály 

a nastane fáze komprese. Před dosažením horní úvratě dojde k zapálení stlačené směsi 

zapalovací svíčkou. Hořením stlačené směsi dojde k prudkému nárůstu tlaku ve válci a 

tímto tlakem je píst hnán do dolní úvratě. Pracovní oběh dvoudobého motoru proběhne za 

dva zdvihy pístu. 

Rychlostní charakteristika motoru Jawa 250 
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P-V diagram dvoudobého motoru 

 

 

 

P.O. – otevírá se přepouštěcí kanál, P.Z. – zavírá se přepouštěcí kanál, V.O. – otevírá se 

výfukový kanál, V.Z. – zavírá se výfukový kanál, HÚ – horní úvrať, DÚ – dolní úvrať, Vh 

– zdvihový objem, Vc – kompresní objem 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 P-V diagram dvoudobého motoru [5] 
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2.3. Základní části motoru 

2.3.1. Pevné části 

Válec – Slouží k vedení pístu během pracovního oběhu, čímž zároveň vytváří část 

spalovacího prostoru. Dále má za úkol odvádět vzniklé teplo do okolí. Mezi požadované 

vlastnosti válce patří odolnost proti tepelnému namáhání, odolnost proti korozi vznikající 

od zplodin při hoření a dobré třecí vlastnosti se schopností udržení olejové vrstvy. Válce 

chlazené vzduchem mají navíc chladící žebra sloužící ke zvětšení plochy, na které se 

odvádí teplo. Válce se vyrábí buď z litiny nebo z legovaných hliníkových slitin. V případě 

použití slitin je nutno válec vybavit litinovou vložkou z důvodu zlepšení třecích vlastností 

a zvýšení odolnosti proti opotřebení. 

Hlava válce – Je určená k uzavření spalovacího prostoru. Je v ní umístěná zapalovací 

svíčka. U motorů chlazených vzduchem jsou hlavy vybaveny stejně jako válce chladícími 

žebry pro odvod tepla do okolí. Hlavy musí odolávat velkým tlakům a teplotnímu 

namáhání vznikajícím při spalování směsi. Vyrábějí se z legovaných hliníkových slitin. 

 

 

 

 

1 – zapalovací svíčka, 2 – těsnění pod svíčku, 3 – hlava válce, 4 – těsnění, 5 – válec 

 

Obr. 4 Sestava válce, hlavy válce a zapalovací svíčky Jawa 250[2] 
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Kliková skříň – Za účel má nést ložiska uložení klikové hřídele. Musí být důkladně 

utěsněna, aby bylo možné dosáhnout přetlaku při stlačování zápalné směsi. Je v ní umístěn 

sací kanál a část přepouštěcích. U Jawy 250/559 je kliková skříň v jednom celku 

s převodovou skříní. 

 

 

2 – pravý díl, 3 – levý díl, 4 – levé víko, 5 kryt karburátoru, 7 – nástavek krytu řetězu, 9 – 

pravé víko, 10 podložka, 11 – rozpěrka, 13 – těsnění levého víka, 15 – těsnění pod válec, 

16 – pryžové těsnění pravého víka, 18 – svorníky pro připevnění hlavy a hálce, 19 – 

matice, 20 – podložka, 23 – hrdlo karburátoru, 24 – těsnění pod přírubu hrdla, 26 – středící 

pouzdro skříně, 27 – středící pouzdro levého víka, 28 – šroub, 30 – 40 – šrouby, 41 – 

matice, 42 – matice  

 

 

 

 

 

Obr. 5 Kliková skříň Jawa 250 [2] 
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2.3.2. Pohyblivé části 

Píst - Slouží k přeměně tlakové energie vzniklé při hoření na posuvný pohyb. Dále 

utěsňuje spalovací prostor a odvádí vzniklé teplo do stěn válce. Je to jedna z nejvíce 

tepelně namáhaných částí motoru. Vyrábí se nejčastěji ze slitin hliníku a křemíku a to 

odléváním nebo kováním. Píst se skládá ze dna, koruny, vodící části pláště a z nálitku pro 

pístní čep. Povrch pístu bývá pokryt grafitovou nebo olověnou vrstvou, která snižuje tření 

mezi pístem a válcem. Dno pístu obvykle bývá opatřeno označením výrobce pístu, značkou 

pro správné umístění pístu při montáži, rozměrem pístu, stupněm výbrusu, označením 

toleranční třídy a označením rozměrové skupiny oka pístu. V koruně pístu jsou většinou 

vytvořeny tři drážky pro pístní kroužky, mezi těmito drážkami se nachází můstky. 

Pístní kroužky – Jsou to v jednom místě rozříznuté pružné prstence. Rozříznuté místo 

se nazývá zámek a jeho vůle ovlivňuje utěsnění spalovacího prostoru a spotřebu oleje.         

Po umístění do válce by měla být vůle v zámku v rozmezí 0,05 – 0,3 mm. Pístní kroužky 

se dělí na těsnící a stírací. Těsnící pístní kroužky utěsňují píst ve válci a odvádějí velkou 

část tepla z pístu do válce. U čtyřdobých motorů se umísťují do dvou horních drážek 

v pístu.    U dvoudobých motorů se používají všechny kroužky těsnící a musí být zajištěny 

proti protáčení pojistným kolíkem. Stírací pístní kroužky jejich účelem je stírání 

přebytečného oleje ze stěn válce. Tyto kroužky mají nejčastěji po celém obvodu třecí 

plochy drážku s podélnými výřezy sloužícími pro odvod oleje ze stěny válce na dno drážky 

v pístu. Pístní kroužky se vyrábí nejčastěji z obvyklé nebo zušlechtěné litiny obráběním 

nebo odléváním. Více namáhané kroužky se vyrábí z tvárné litiny nebo z vysoce legované 

oceli. Pro zlepšení záběhu motoru a snížení třecích ztrát lze kroužky fosfátovat nebo 

pokovit. Tepelná vodivost a odolnost proti korozi je možná zlepšit přidáním molybdenu. 

První pístní kroužek se často tvrdě chromuje, což výrazně sníží opotřebení a zvýší odolnost 

proti korozi. 
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Pístní čep – Přenáší síly mezi pístem a ojnicí. Pro zachování co nejnižších 

setrvačných hmot musí mít co nejnižší hmotnost. Jelikož je velmi rázově namáhán, je 

nutno, aby byl vyroben z co nejhouževnatější oceli a jeho povrch byl zpevněný a kvalitně 

obrobený. Vyrábí se z cementačních nebo nitridačních ocelí. Uložení čepu v pístu je 

většinou s velmi malou provozní vůlí. Nasunuje se do pístu ohřátého na 60 až 120°C. Toto 

uložení se nazývá plovoucí a lze ho použít i u ojnice. Při tomto způsobu uložení se proti 

axiálnímu pohybu pístní čep zajišťuje zpravidla Seegerovými kroužky. Další možností 

uložení v ojnici je uložení pevné, při kterém je čep v ojnici uložen s přesahem. Při montáži 

je nutné nahřát ojnici na 200 až 250°C z důvodu snížení lisovací síly a předejití deformace 

čepu nebo poškození oka ojnice. V tomto případě není třeba pístní čep zajišťovat proti 

axiálnímu pohybu. 

Ojnice – Spojuje píst s klikovým hřídelem a zajišťuje změnu přímočarého vratného 

pohybu na otáčivý pohyb klikového hřídele. Ojnice je velmi tahově a tlakově namáhaná 

v podélném směru a působí na ní velké setrvačné síly při změně smyslu pohybu pístu. 

Nejčastěji se vyrábějí z legované oceli zápustkovým kováním nebo odléváním z tvárné 

nebo temperované litiny. 

 

 

Obr. 6 Ojnice Jawa 250 [2] 

1 – ojniční čep, 2 – dřík ojnice, 3 – pouzdro pro klikový čep 
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Oko ojnice – Je nedělené a určené pro umístění pístního čepu. Je-li použit plovoucí 

čep, tak je do oka nalisováno ložiskové pouzdro ze slitiny mědi nebo použito jehličkové 

ložisko. Pokud je čep upevněn pevně, je přímo nalisován do oka. 

Dřík ojnice – Má průřez písmena I pro zvýšení pevnosti. Spojuje oko a hlavu 

ojnice. 

Hlava ojnice – Je v ní uloženo ojniční valivé ložisko. Hlava ojnice může být dělená 

nebo nedělená. V případě dělené jsou styčné plochy vroubkované, aby došlo k odlehčení 

spojovacích šroubů od smykového napětí. Ojniční šrouby se vyrábějí z vysoce kvalitní 

legované oceli a musí být dotaženy předepsaným momentem a zajištěny proti povolení.    

U nedělené hlavy je třeba při montáži nebo výměně rozlisovat klikovou hřídel. 

Kliková hřídel – Převádí posuvný pohyb ojnice na otáčivý. Točivý moment přenáší 

na setrvačník a na spojku. Pohání rotor zapalování. Pro méně namáhané motory se vyrábí 

z uhlíkové oceli, pro více namáhané z legované oceli nebo tvárné litiny. Klikové hřídele 

z ocele se vyrábějí zápustkovým kováním, jejich výhoda je dosažení vysoké pevnosti a 

tuhosti. Klikové hřídele z litiny se odlévají a mají nižší hmotnost, lepší třecí vlastnosti, lépe 

tlumí kmity a jejich výroba je levnější. Kliková hřídel se skládá z hlavních a klikových 

čepů a klikových ramen nebo setrvačníků. Hlavní čepy slouží k uchycení v ložiscích 

klikové skříně. Na klikových čepech jsou ojnice. Při použití nedělených ojnic je nutno 

použít dělený klikový hřídel. Kliková křídel musí být staticky i dynamicky vyvážená, aby 

nedocházelo ke vzniku vibracím a hluku. U Jawy 250 je část klikového hřídele využita 

jako setrvačník. Kumuluje se v něm kinetická energie vzniklá při pracovním zdvihu, která 

je k zapotřebí při překonání nepracovního zdvihu. Dále umožňuje dosáhnutí rovnoměrnosti 

chodu motoru. Vyrábí se z litinového nebo ocelolitinového kotouče. 
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1 – kliková hřídel levá, 2 – klikový čep, 3 – váleček ojničního ložiska, 4 – kroužek,   5 - 

váleček ojničního ložiska, 6 – ojnice, 7 – kliková hřídel pravá 

 

 

 

 

Obr. 7 Kliková hřídel Jawa 250 [2] 

Obr. 8 Řez motorem Jawa 250 [2] 
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2.3.3. Karburátor  

Dochází v něm k mísení paliva a vzduchu v určitém poměru. Palivo vtéká do 

plovákové komory přes plovákové víko. Výška paliva v plovákové komoře je ovládána 

plovákem, který nadzvedává uzavírací jehlu. Při dosažení potřebné hladiny tato jehla 

uzavře vstupní otvor. Při startu je možné směs obohatit stisknutím přeplavovacího kolíku, 

který stlačí plovák s jehlou dolů a tím se uvolní vstupní otvor. Nebo je možné směs 

obohatit použitím sytiče, který je součástí palivové soustavy karburátoru. Z plovákové 

komory palivo prochází tryskou v upevňovacím šroubu do jehlové trysky ve vložce 

rozprašovače. Dále je palivo z trysky vysáváno a rozprašováno pomocí podtlaku vzniklým 

roztočením motoru. Množství vzduchu je možné seřídit vysunutím šoupátka, které 

obsahuje jehlu řídící množství přiváděného paliva. Výška jehly vůči šoupátku je seřiditelná 

posunutím pojistky v drážce jehly. Šoupátko je stlačováno do uzavřené polohy pružinou, 

která je opřená o víko šoupátkové komory. Šoupátko je proti natáčení pojištěno kolíkem ve 

stěně šoupátkové komory. Samotné šoupátko je ovládáno lankem vyvedeným na pravou 

rukojeť řídítek. Základní polohu šoupátka je možné nastavit pomocí dorazového šroubu, 

který je pojištěný maticí. Směšovací poměr se seřizuje šroubem zajištěným proti 

samovolnému otáčení pružinou. 
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1 – Karburátor 2926 s přírubou, 3 – těleso karburátoru, 4 – emulsní trubička, 5 – šoupátko, 

6 – pružina šoupátka, 7 – pojistka jehly, 8 – jehla, 9 – víčko šoupátkové komory, 10 – 

vedení lanka, 11 – vložka, 12 – těsnění vložky, 13 – šroub vložky, 14 – těsnění šroubu 

vložky, 15 – dorazový šroub šoupátka, 16 – pružina, 17 – tryska volnoběhu, 18 – regulační 

šroub, 19 – hlavní tryska, 21 – víčko plovákové komory, 22 – těsnění víka, 23 – 

přeplavovací kolík, 24 – jehla, 25 – sedlo jehly, 26 – těsnění, 27 – přívod paliva, 28 – sítko, 

29 – těsnění šroubu příruby, 30 – plovák, 31 – osička závěsu, 32 – šroub víka, 34 – pojistná 

matice, 35 – pružina přeplavovacího kolíku, 37 – závlačka  

 

 

 

Obr. 9 Karburátor Jawa 250 [2] 
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2.4. Převodové ústrojí 

Převodové ústrojí slouží k přenesení hnací síly vyvinuté motorem na zadní kolo. Dále 

slouží k co nejvýhodnějšímu využití síly motoru vzhledem k provozním podmínkám 

pomocí převodových stupňů. Skládá se z primárního řetězu, spojky, převodovky a 

sekundárního řetězu. Převodovka u Jawy 250 je čtyřstupňová a její skříň je součástí 

klikové skříně. V převodovce je hnací a hnaný hřídel, na jehož levém konci je upevněna 

spojka a na pravém konci je nasazeno sekundární řetězové kolečko. Hnaný hřídel je uložen 

v bronzových pouzdrech usazených ve skříni.  Na levé straně hnaného hřídele je šroubové 

ozubení určené k pohonu rychloměru. 

 

 

Kolo 1 2 3 4 I II III IV 

Počet zubů 12 17 20 19 24 19 16 12 

Modul 2,25 2,25 2,25 2,5 2,25 2,25 2,25 2,5 

 

Diagram převodů Jawa 250 

 

Převodové stupně se řadí nožní pákou, která zároveň slouží pro startování motoru. 

Obr. 10 Převodové hřídele Jawa 250[2] 

Obr. 11 Diagram převodů Jawa 250 [2] 
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2.5. Spojka  

Je to zařízení sloužící pro plynulý rozjezd motocyklu a řazení převodových stupňů. 

Tohoto se dosahuje odtlačením spojkových lamel pomocí vypínacího mechanismu. Pokud 

by došlo k zařazení rychlostního stupně bez vypnutí spojky, mohlo by dojít k poškození 

ozubených kol. 

 

 

1 – řetězové kolo, 2 – rozpěrka, 3 – příložka, 4 – řetěz, 5 – úplná hlava, 6 – lamela 

s vložkami, 7 – lamela, 8 – vrchní lamela, 9 – podložka, 10 – pružina, 11 – podložka, 12 – 

pojistný kolík, 13 – řetězové kolo, 14 – kolo startéru, 15 – pružina, 16 přítlačný kroužek, 

17 – pojistka, 18 – vypínací tyčka, 19 – tyčka, 20 – držák s páčkami, 21 – kulička, 22 – 

šroub, 23 – pružina, 24 – šroub, 25 – šroub, 26 – pružná podložka, 27 – vačka, 28 – 

vrubový kolík 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Spojka Jawa 250 [2] 
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3. Návrh technologického postupu modernizace 

Vzhledem k rozsahu poškození motoru bylo potřeba provést výbrus válce a výměnu 

pístní sady. Při rozebrání motoru byla zjištěna velká vůle ojnice na klikovém čepu a velké 

opotřebení klikových hřídelů. Bylo tedy třeba zajistit repasi klikového hřídele a výměnu 

ojnice. Nová ojnice má pístní čep uložený na jehličkovém ložisku, což je značná výhoda 

oproti stávajícímu uložení v bronzovém pouzdru. Jelikož bylo zjištěno značné opotřebení 

stávajícího zapalování, byla nutná jeho repase nebo výměna za jiné. 

Vyměněné díly při renovaci motoru 

Součást Počet kusů 

Píst 1 

Pístní čep 1 

Pístní kroužky 3 

Pojistka pístního čepu 2 

Těsnění pod hlavou 1 

Těsnění pod spojkové víko 1 

Těsnění pod karburátor 2 

Lamely spojky 5 

Hlavní čep klikového hřídele 2 

Klikový čep klikového hřídele 1 

Ojnice 1 

Klikové ložisko 2 

Gufero klikového hřídele 2 

Převodové ložiska 2 

Gufero převodové skříně 1 

Bronzové pouzdro uložení předlohového hřídele 2 

 

Praktická část je zaměřená na modernizaci zapalovací soustavy. 
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3.1. Stávající kontaktní zapalování 

Zapalování je dynamobateriové s napětím 6V. Toto zapalování má dvě funkce. Jednak 

zajišťuje funkci vysokonapěťového zapalovacího okruhu. Dále zajišťuje výrobu malého 

napětí 6 - 7V, které slouží pro dobíjení akumulátoru a pro funkci elektrických spotřebičů 

motocyklu, jako například osvětlení motocyklu, brzdová a směrová světla. Mezi hlavní 

nevýhody kontaktního zapalování patří mechanické opotřebení pohyblivých částí a tím 

dochází ke změně nastavených hodnot dobíjení a velikosti předstihu zážehu. Dále dochází 

k opalování kontaktů přerušovače, což může zapříčinit nekvalitní zapalovací jiskru a 

změnu velikosti předstihu. Také je nevýhodná vlastnost tohoto zapalování, kdy se při 

vyšších otáčkách motoru zkracuje doba nasycování primárního okruhu energií. To 

znamená, že při nízkých otáčkách motoru je jiskra na elektrodách zapalovací svíčky 

dostačující, ale s postupným zvyšováním otáček se napětí snižuje až do bodu, kdy je napětí 

dodané vysoko napěťovou cívkou tak malé, že nestačí pro přeskok jiskry mezi elektrodami 

zapalovací svíčky. Tato nevýhoda se dá odstranit zvýšením primárního proudu na 8 – 10 

A, čímž by byla zajištěna účinná jiskra při celém rozsahu otáček. To by ale vedlo 

k rychlému zničení pohyblivých kontaktů, jelikož jsou zapojeny sériově s primárním 

vinutím zapalovací cívky. Toto opotřebení kontaktů lze odstranit použitím zapalování 

s odlehčeným kontaktem anebo použitím bezkontaktního zapalování.  Dále vlivem vibrací 

vzniklých při chodu motoru dochází ke změně nastavení regulačního relé a z toho vyplývá 

špatná funkce dobíjení. Další nevýhodou je neúčinný přenos vyrobené energie mezi 

komutátorem a uhlíky. 
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3.1.1. Schéma zapojení 

 

 

1 – akumulátor, 2 – dynamo, 3 – vysokonapěťová cívka, 4 – zapalovací svíčka, 5 – 

spínací skříňka, 6 – přední světlomet, 7 – zadní světlomet, 8 – brzdový spínač, 9 – spínač 

neutrálu, 10 – houkačka, 11 – pojistka 

 

3.1.2. Části zapalování 

Dynamo – 6 pólové s výkonem 45W. Skládá se z rotoru a statoru, na kterém je 

umístěný přerušovač, regulátor, kondenzátor a odporová cívka. Uvnitř statoru je umístěno 

šest cívek budícího vinutí. Rotor se skládá z tenkých železných kotoučů, které jsou 

navzájem izolované. Na obvodu těchto kotoučů jsou drážky, do nichž jsou vloženy cívky 

tvořící pracovní vinutí rotoru. Rotor je nasazen na klikovém hřídeli. Rotor při otáčení 

v magnetickém poli statoru indukuje střídavé napětí. Usměrnění tohoto napětí na 

stejnosměrné obstarává komutátor, který se skládá z navzájem izolovaných měděných 

lamel. K odebírání usměrněného proudu slouží uhlíkové kartáče, které jsou pružinami 

přitlačované ke komutátoru. Uhlíky jsou vyrobené z grafitu a přísad pro dosažení potřebné 

tvrdosti a vodivosti.  

Obr. 13 Schéma zapalování Jawa 250 [6] 
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Dynamo slouží jednak k dobíjení akumulátoru a dále k zajištění funkce ostatních 

spotřebičů malého napětí umístěných na motocyklu. Dobíjení akumulátoru je zajištěno 

výrobou stejnosměrného napětí, které je udržováno na správné výši pomocí regulačního 

relé. Výkon dynama klesá a stoupá podle odběru spotřebičů a podle stavu nabití 

akumulátoru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Rotor dynama Jawa 250 [7] 

Obr. 14 Stator dynama s kondenzátorem, regulátorem napětí a 

přerušovačem Jawa 250 [7] 
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Regulátor napětí – Obsahuje zpětný spínač, který obstarává připojení nebo odpojení 

dynama z paralelního zapojení s akumulátorem, dále regulační relé, které omezuje napětí 

dodávané z dynama, aby nepřesáhlo přípustnou hodnotu 6,5 – 7V. Skládá se 

z elektromagnetické cívky s napěťovým a proudovým vinutím a z kotvy, která obstarává 

činnost zpětného spínače a regulačního relé. 

 

Vysokonapěťová cívka – Transformuje malé napětí  6 - 7V z obvodu s nízkým 

napětím na napětí až 10 000V a poté ji předává do vysokonapěťového obvodu. Obsahuje 

dvě vinutí s různým počtem závitů. Primární vinutí se nachází ve vnější vrstvě, což je 

výhodné z hlediska odvodu tepla a většího činitele vazby se sekundárním vinutím. Mívá 

120 až 400 závitů a odpor 1,5 až 4Ω. Sekundární vinutí je při každé jiskře namáháno rázy 

vysokého napětí. Mívá až 25 000 závitů. Cívka obsahuje jeden vývod vysokého napětí a 

druhý konec sekundárního vinutí je připojen na vinutí primární. Cívka se zpravidla nachází 

v plechovém obalu, jehož víko obsahuje vývody pro připojení vysokého napětí a svorky 

pro přerušovač a přívod malého napětí. Cívka je nerozebíratelná a při poruše se vyměňuje 

za nový kus. 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Řez regulátorem napětí Jawa 250 [8] 
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Kondenzátor – Kondenzuje se v něm proud při přerušení primární obvodu 

vysokonapěťové cívky. Zkracuje čas, během kterého se primární proud zmenšuje k nule při 

rozpojení kontaktů přerušovače, čímž urychlí časovou změnu proudu a tím zlepší indukci 

napětí na sekundární straně indukční cívky. Kapacita kondenzátoru je většinou 0,27 μF.   

 

Přerušovač – Určuje okamžik, ve kterém se primární obvod rozpojí pro dosažení 

správného okamžiku vzniku jiskry. Skládá se z nastavitelného kontaktu, pohyblivého 

kontaktu a vačky. Je to velmi mechanicky a elektricky namáhaná část. Na jeho funkci 

záleží spolehlivost funkce motoru, musí zajistit spolehlivý kontakt bez velkých úbytků 

napětí a rozpojovat obvod v přesně daném čase. Hlavní vliv na spolehlivost zapalování 

mají kontakty přerušovače. Tyto kontakty se vyrábějí z wolframu a mají velkou životnost, 

při předpokladu zabránění silného jiskření a okysličování kontaktů. Silné jiskření způsobí 

opálení kontaktů a přenos materiálu mezi kontakty. K zamezení jiskření mezi kontakty 

slouží kondenzátor. 

Zapalovací svíčka – Slouží k zapálení stlačené směsi ve válci. Je to velmi tepelně a 

mechanicky namáhaná součást. Skládá se z pouzdra, izolátoru, střední a vnější elektrody. 

Izolátor bývá nejčastěji keramický s povrchem z glazury. Pro elektrody je nejvýhodnějším 

materiálem nikl a jeho slitiny, často se taky leguje manganem, křemíkem, chromem, 

titanem a hliníkem. Teplota elektrody nesmí přesáhnout 800 °C, jinak hrozí vznik 

samozápalů. Teplota spodního konce izolátoru musí být minimálně 500 °C, aby docházelo 

ke samovypalování případných úsad. Pro dodržení těchto teplot se svíčky vyrábějí 

v různých teplotních hodnotách, které doporučuje výrobce. Výrobce také udává správnou 

vzdálenost elektrod, která se pohybuje mezi 0,4 a 0,6 mm. Vhodně zvolená teplotní 

hodnota svíčky se pozná podle zabarvení konce izolátoru a elektrod. Při správně zvolené 

tepelné hodnotě je barva izolátoru nahnědlá a elektrody jsou čisté nebo kovově šedé. 

 

Obr. 17 Průběh primárního proudu [9] 
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Akumulátor – Zdroj energie pro primární proudový okruh. Stávající akumulátor má 

napětí 6V a kapacitu 14Ah. Jedná se o olověný akumulátor s elektrolytem z roztoku 

kyseliny sírové a destilované vody v určené hustotě.  

3.1.3. Časté závady  

Vysokonapěťový okruh 

Přerušovač – Doteky přerušovače se často opalují a znečišťují, je třeba je očistit 

jemným pilníkem a benzínem a seřídit podle návodu výrobce na předepsanou vzdálenost. 

Kondenzátor – Při vynechávání zapalování a silném jiskření mezi doteky přerušovače 

je pravděpodobně špatně uzemněný kondenzátor nebo je závada v izolaci kondenzátoru. 

Zapalovací cívka – Při poruše je potřeba zkontrolovat správnost zapojení 

vysokonapěťového kabelu a ostatních přívodních vodičů, pokud je vše v pořádku a závada 

se vyskytuje na cívce, je potřeba ji vyměnit za jinou. 

Zapalovací svíčka – Při vynechávání zapalování je vhodné zkontrolovat, jestli se mezi 

elektrodami nenachází nečistoty, například karbon, což je úsada vzniklá špatným 

spalováním, popřípadě jestli je správná vzdálenost elektrod – správně má být 0,4 – 0,6 mm. 

Nízkonapěťový okruh 

Dynamo – Nespolehlivý mechanický regulátor pracovního napětí, opalování 

kontaktů. 

Spínací skříňka – Nejčastější závadou jsou otřesy uvolněné šroubové svorky nebo 

zlomené konce kabelů na svorkách. 

3.2. Modernizace zapalovací soustavy 

Při výběru nového bezkontaktního zapalování přicházely v úvahu dvě možnosti. První 

možnost byla použití zapalování od firmy IMF Soft a druhá použití sady zapalování Vape. 
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3.2.1. Bezkontaktní zapalování IMF Soft  

Jedná se o elektronické zapalování určené pro motocykly Jawa a ČZ a automobily 

Trabant. Zapalování se skládá z desky s integrovanými obvody, která nahrazuje 

mechanickou část kontaktního zapalování. Toto zapalování umožňuje provoz dvou cívek a 

má integrovaný optický snímač otáček. Díky němu umožňuje řízení předstihu zapalování 

pomocí mikroprocesoru, který zpožďuje čas zážehu podle nainstalované křivky předstihu a 

otáček motoru. Křivky předstihu lze upravovat pomocí počítače přes program Ignition 

Control. Maximální pracovní otáčky zapalování jsou 25000 1/min a předstih lze nastavovat 

v rozmezí 0° až 90°. [11] Výhodou je tedy možnost nastavit si požadovanou hodnotu 

předstihu v celém rozsahu otáček. Nevýhodou je citlivost na vibrace a zanášení optického 

snímače nečistotami. Cena tohoto zapalování je 2300 Kč. Jelikož ale toto zapalování 

využívá původní stator a rotor zapalování, které byly v mém případě opotřebovány, byl 

jsem nucen tuto volbu zavrhnout.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Zapalování IMF Soft [11] 
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3.2.2.  Bezkontaktní zapalování Vape  

Druhou možností byla koupě sady kompletního zapalování od firmy Vape. Tyto sady 

slouží jako kompletní náhrada zdrojové i zapalovací soustavy, nahrazují tedy zastaralý 

dynamový systém. Existuje několik druhů sad, pro Jawu 250 jsou určené sady SZ13-1 a 

SZ14-1. Sady se liší v použitém statoru a v regulátoru, který ovlivňuje výchozí proud a 

napětí. U SZ13-1 je výchozí proud 12V a výkon zdroje 150W. SZ14-1 dosahuje hodnot 6V 

a 100W. Já jsem se rozhodl pro výkonnější variantu SZ13-1. Zásadní změna oproti 

stávajícímu systému se týká změny provedení vysokonapěťového okruhu. U tohoto 

zapalování je použito bezkontaktního snímání okamžiku zážehu pomocí snímací cívky 

zapojené do tyristorové zapalovací jednotky. Tímto je umožněno zvýšení primárního 

proudu vysokonapěťové cívky na takovou hodnotu, která zaručuje potřebnou velikost 

vysokého napětí pro zapalovací svíčku v celém rozsahu otáček a je zcela odstraněna 

poruchovost původního zapalování díky absenci mechanických částí. Další výhodou tohoto 

zapalování je zvýšení pracovního napětí na 14V a zvýšení výkonu na 150W  díky použití 

alternátoru s bezkontaktní regulací napětí, což umožnilo přechod na účinnější a úspornější 

spotřebiče v celé elektroinstalaci motocyklu. Dále se zvýšila životnost akumulátoru díky 

přesnější regulaci nabíjecího napětí. 

Schéma zapojení zapalování 

 Obr. 19 Schéma zapojení bezkontaktního zapalování [10] 
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Části sady  

Stator A-A69S-1 – Je to statická část alternátoru, která se skládá z magneticky 

vodivého jádra hvězdicovitého tvaru. Na jádro je upevněno 10 cívek nízkonapěťového 

okruhu a jedna cívka pro napájení vysokonapěťového okruhu. Při otáčení rotoru se ve 

vinutí cívek indukuje elektrické napětí pro napájení zapalovací soustavy motocyklu a 

dalších elektrických spotřebičů.  

 

 

Rotor A-A69R-1 – Je to rotující část alternátoru, která se skládá z magneticky 

vodivého pláště ve tvaru písmene U a náboje rotoru. Na vnitřním obvodu pláště jsou 

připevněny permanentní magnety. Na vnějším obvodu pláště je umístěn pólový 

nástavec, což je magneticky vodivý výstupek vysoký přibližně 2 mm nad povrch 

pláště, který slouží pro funkci snímací cívky určující okamžik vzniku jiskry. Náboj 

rotoru má v ose kuželový otvor sloužící k uchycení na klikový hřídel motoru. Tento 

otvor dále obsahuje drážku pro aretační kolíček, který slouží pro uchycení rotoru ve 

správné poloze vůči klikové hřídeli. 

Obr. 20 Stator [12] 
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Obr. 21 Rotor [12] 

Obr. 22 Řez rotorem a statorem [12] 
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Zapalovací cívka s integrovaným elektronickým spínačem A-Z67-1V – Skládá se 

z elektronického obvodu, který společně s výstupním elektronickým obvodem slouží pro 

funkci primárního obvodu vysokonapěťové cívky. Tato cívka obsahuje elektromagnetické 

jádro a slouží k vytvoření vysokého napětí potřebného pro funkci zapalovací svíčky.  

 

 

Regulátor A-R58 – Slouží k bezkontaktní regulaci a usměrnění střídavého napětí 

vyrobeného v alternátoru v rozmezí 14 až 14,4V podle zatížení nízkonapěťové soustavy 

motocyklu. Skládá se z výkonových diod zapojených do dvojcestného můstku. 

 

 

Obr. 23 Zapalovací cívka [12] 

Obr. 24 Regulátor [12] 
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Snímač okamžiku zážehu A-S01T – Funguje na principu elektromagnetického 

snímače, ve kterém se při rychlém pohybu magneticky vodivého materiálu v blízkosti jádra 

cívky indukuje magnetický impuls. Tento impuls se přivádí do tyristorové spínací jednotky 

integrované v jednom celku s vysokonapěťovou cívkou. Snímač slouží k zjištění úhlové 

polohy klikového hřídele a určuje okamžik předstihu pro vznik jiskry na zapalovací svíčce 

s ohledem na polohu pístu. 

 

Obr. 25 Snímač okamžiku zážehu [12] 

Nosič statoru A-A69N-2 – Slouží jako redukce mezi původním uchycením zapalování 

a uchycením systému Vape. 

 

 

Obr. 26 Nosič statoru [12] 
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Napěťová a proudová charakteristika bezkontaktního zapalování  

Napěťová charakteristika 

 

 

 

Obr. 28 Napěťová charakteristika [12] 

Obr. 27 Sestava rotoru, statoru a snímače okamžiku zážehu [12] 
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Proudová charakteristika při napětí 14V 

 

 

Kompatibilita zapalování Vape 

Vybraná sada je přímo určená pro přestavovaný motocykl. Po demontáži stávajícího 

zapalování je pouze nutné namontovat dodaný nosič statoru, na který se montuje samotný 

stator a snímač. Sada obsahuje nový kabelový svazek, který nahrazuje stávající 

elektroinstalaci. Pro uchycení rotoru je nutné zkrátit aretační kolíček na klikové hřídeli, 

aby bylo zajištěno správné uchycení rotoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Proudová charakteristika [12] 
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3.3. Modernizace elektrické sítě motocyklu 

Při přestavbě na zapalování Vape bylo nutno upravit stávající elektroinstalaci 

motocyklu, neboť součástí sady je i kabeláž a vysokonapěťová cívka jiné konstrukce. 

Zachováno bylo vedení od baterie ke spínací skříňce, kontrolka neutrálu a dobíjení 

akumulátoru a kabeláž ke světlům a ukazatelům směru jízdy. 

3.3.1.  Problémy přechodu z 6V na 12V  

Při přechodu na 12V bylo potřeba vyměnit všechny stávající spotřebiče 6V za 

spotřebiče 12V. To znamená především akumulátor, všechny žárovky, přerušovač 

směrových světel a houkačku. Také bylo nutné zajistit zhášení motoru použitím spínacího 

relé zapojeného do okruhu stávající spínací skřínky, které zajišťuje zkratování okruhu 

vysokonapěťové soustavy. 

 

3.3.2.  Seznam použitých součástek 

Název Hodnota Počet 

Spínací relé 12V 1 

Přerušovač směrových světel  12V 1 

Žárovka přístrojový panel  12V 4W 5 

Žárovka zadní obrysové světlo  12V 10W 1 

Žárovka brzdové světlo  12V 21W 1 

Žárovka hlavní světlomet  12V 55/60W 1 

Žárovka směrových světel  12V 21W 4 

Houkačka  12V 25W 1 
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4. Realizace návrhu  

Montáž nového zapalování jsem zahájil zkrácením aretačního kolíčku na klikovém 

hřídeli. Kolíček se zkracuje, aby kužel rotoru správně dosedl na kužel klikového hřídele. 

Otvorem v nosiči statoru jsem protáhl kabelový svazek vedoucí ze statoru a stator 

přišrouboval na blok motoru. Bylo potřeba dbát na správné usazení nosiče statoru do 

původních drážek. Na nosič jsem dále namontoval stator a snímač okamžiku zážehu. Pod 

šrouby snímače jsou umístěny dva kostřící vývody ze statoru. Bylo potřeba zkontrolovat 

umístění kabeláže, aby nedocházelo k nežádanému pnutí. Rotor jsem připevnil na klikový 

hřídel a pomalým protočením ověřil, zda nikde nedrhne o stator. Snímač bylo potřeba 

seřídit tak, aby byla mezera mezi pólovým nástavcem na snímači a výstupkem na rotoru 

0,4 – 0,6 mm. Po namontování motoru do rámu motocyklu jsem protáhl kabeláž od statoru 

až k baterii a vysokonapěťové cívce. Na skřínku akumulátoru jsem umístil regulátor a na 

rám VN cívku. Všechny části jsem propojil kabelovým svazkem dodaným výrobcem. 

Montáž jsem ukončil vyzkoušením funkce částí zapalování jak části VN, tak části NN 

protočením motoru startovací pákou, pomocí zapalovací svíčky a voltmetru. 

Celková doba montáže zapalování mohla být odhadem dvě a půl hodiny. Z vybavení 

jsem pro montáž potřeboval křížový šroubovák, imbusový klíč a svěrák s pilníkem pro 

zkrácení kolíčku. Montáž nebyla technicky náročná, vyžadovala pouze základní 

dovednosti, kterými by měl disponovat každý, kdo chce provozovat starší motocykl. Při 

dodržení postupu určeném výrobcem jsem při montáži nenarazil na žádný závažný 

problém, pouze bylo nutno vyřešit zhášení motoru použitím pomocného relé. 

  

 
Obr. 30 Postup montáže [7] 
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5. Zhodnocení a doporučení 

Po montáži sady Vape očekávám zvýšení spolehlivosti zapalování díky absenci 

velkého počtu mechanických dílů. Dále by měla klesnout spotřeba díky přesnému 

nastavení předstihu a měly by narůst maximální otáčky díky absenci mechanických 

kontaktů, které jsou nahrazeny tyristorovým obvodem. Zároveň odpadá seřizování 

předstihu zapalování a dobíjení akumulátoru, což byly typické znaky starého 

dynamobateriového zapalování. Díky přechodu na 12V bylo možné použít výkonnější 

halogenové žárovky a velmi zvýšit účinnost světlometů a podstatně zlepšit jízdu za snížené 

viditelnosti. Také se tímto značně zlepšila viditelnost směrových ukazatelů a brzdového 

světla. 

Před zahájením montáže doporučuji pozorně prostudovat dodaný manuál a případné 

nejasnosti dohledat na stránkách výrobce nebo se obrátit na technickou podporu. Při 

montáži je nutné udržovat čistotu pracovního prostředí a se všemi komponenty sady 

zacházet opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. Při umísťování kabeláže je nutno dbát 

zvýšené pozornosti, aby nebyly kabely namáhány zvýšeným pnutím a aby na ně 

nedoléhaly žádné ostré části, kterými by díky vibracím při jízdě mohlo dojít k poškození 

kabeláže a zkratu na kostru motocyklu. Sadu doporučuji dovybavit akumulátorem 12V 

5Ah, který slouží jako zdroj napětí pro ukazatele směru jízdy, brzdová světla a parkovací 

světla pokud je motor v klidu. Dále je vhodné vybavit elektroinstalaci pomocným relé, 

které složí k zhášení motoru pomocí spínací skříňky. 

Ceny provedených úprav a modernizace 

Položka Cena [Kč] 

Výbrus válce 400 

Píst  280 

Pístní kroužky 100 

Pístní čep 60 

Repase klikové hřídele 1100 

Ojnice  720 

Pouzdra převodovky 170 

Ložiska klikové hřídele 400 

Zapalování Vape SZ13-1 4520 

Baterie 12V 5Ah 372 
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Výsledné ekonomické zhodnocení 

Celková doba repase motoru s osazením do motocyklu byla přibližně 50 hodin a doba 

instalace nového zapalování asi 2,5 hodiny. Jelikož byla práce provedena svépomocí, 

ušetřil jsem cca 18000 Kč za práci v servisu. Celková cena renovace a modernizace byla 

kolem 8200 Kč. Montáží bezkontaktního zapalování došlo ke snížení autentičnosti 

motocyklu, ale vzhledem k úpravám, které na motocyklu již byly provedeny v minulosti, 

tento zásah dle mého názoru tržní cenu motocyklu nesnížil. Spíše naopak došlo k navýšení 

ceny díky repasovanému motoru a zvýšení spolehlivosti zapalovací soustavy. 

6. Závěr 

V teoretickém úvodu jsem uvedl část historie značky Jawa. Dále jsem popsal 

konstrukci a technické parametry motocyklu Jawa 250/559. V další části jsem se zabýval 

zapalovací soustavou motocyklu. Jako první jsem popsal konstrukci a nevýhody 

původního dynamobateriového zapalování. Poté jsem provedl návrh modernizace tohoto 

zapalování. Hlavní podmínkou při této modernizaci bylo použití bezkontaktního 

zapalování, které by bylo spolehlivější a výkonnější než zapalování původní. Z vybraných 

možností jsem zvolil zapalování Vape SZ13-1, protože nejlépe splňovalo požadované 

podmínky. Dalším krokem bylo zakoupení zapalování a jeho instalace na motocykl. S tím 

také souvisela modernizace stávající elektrické instalace motocyklu a výměna všech 6V 

spotřebičů za 12V. Při prvních jízdách bylo patrné, že se chod motoru velmi zklidnil 

zvláště v nízkých otáčkách.  
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