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Abstrakt 

Práce sleduje vznik, historii a působení úspěšné domácí značky motocyklů i automobilů 

-  Jawy. Průřezově zachycuje její fungování v rozdílných politicko-ekonomických 

systémech, kterými za 83 let svého života prošla a sleduje změny pozice a vnímání 

hodnot značky v čase. Práce se věnuje neobyčejné osobní i profesní dráze zakladatele 

značky Ing. Dr. h.c. Františka Janečka a sleduje proměnu jím založeného podniku, který 

se transformací ze zbrojního závodu vypracoval na lídra domácího trhu s motocykly a 

v poválečných podmínkách se široce prosadil na světovém trhu. Největší prostor 

dostává období 30. let, kdy Jawa zahajuje svou činnost a proces budování značky. Tento 

proces je představován v jeho komplexním rámci, který vysvětluje a komentuje, ale 

zároveň práce sleduje celý systém metod propagace značky, který podpořil její výrobní 

politiku a dohromady vedl k úspěšnému budování hodnoty značky.  které k tomu účelu 

firma provozovala. Komunikace a aktivity značky jsou detailně analyzovány a 

konfrontovány s pohledem současného marketingového diskurzu. Specificky si pak 

práce všímá hlavně oblasti  sportu a trendů v životním stylu, které značka aktivně 

spoluutvářela a která. Sportovní propagace značky je představena i jako širší koncept, 

který značka využila k vybudování své pozice a známosti v domácím i světovém 

měřítku. To vše je sledováno s ohledem na změny ekonomických a technologických 

podmínek 20. století a stejně tak na vývoj politického a společenského klimatu. 

v průběhu života značky.    

 

 

 

 



    

Abstract 

The Bachelor‘s thesis monitors the conception, history and operation of the most 

successful domestic motorcycle manufacturer - trademark Jawa. The thesis generally 

deals with the functioning of the company in different political-economical systems that 

has gone through during 83 years of operation and describes the changes of position and 

perception of brand value in time. The thesis is focusing on the extraordinary personal 

and professional career of founder of Jawa company Ing. Dr. h.c. František Janeček. As 

well as on the enterpreneurial philosophy of his company and style the company worked 

the way up to become a leader of the domestic motorcycle market, which enabled the 

company to gain good position in the most successful era of postwar epoch. The great 

amount of attention is focused on the years of 30th, when Jawa starts its work and the 

process of brand building. This process is presented in the complex framework that 

explains and comments, but also monitors the entire system of branding methods, which 

supported the production strategies of Jawa and led to the successful building of a brand 

value. In this sense, the thesis takes particular notice of organizational processes in the 

company, changes in its portfolio and promotion of company products. The 

communication and activities of the company are analysed into details and confronted in 

the current marketing discourse. In this respect, the thesis recognizes the importance of 

the sports field and lifestyle trends, that Jawa had a significant impact on. Sport 

promotion is introduced as a broader concept,  that Jawa utilised in order to build its 

position and reputation in domestic and global field. All this is described with respect to 

changes in economic and technological conditions of 20th century as well as the 

development of political and social climate during the life of the brand.  
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Úvod 

 „Jawa je velká značka“ jak hlásila do světa prodejní brožura firmy Zbrojovka 

Brno, n.p. z roku 1950 
1
a měla pravdu. Jawa mířila do svých nejlepších let s pomocí 

nejznámějšího motocyklu značky - slavného péráka. Nebyl při tom ale její zakladatel 

ani podnik, který vybudoval a který položil základ k tomu, aby se Jawa po válce stala 

slavnou v celém světě. Zakladatel zemřel a podnik byl znárodněn o 5 let dříve. Přežila 

ale značka Jawa a letos oslaví 83 let svého života - otázkou je, v jaké kondici.        

 

Na první pohled ve vynikající. Firma JAWA Moto spol. s r. o., která za značkou  

stojí si v roce 2009 polepšila na zisku o 636 % a v roce 2010 o 442 %! Oslnivá čísla ale 

maskují realitu, která je taková, že v předchozích letech byla firma ve ztrátě a poslední 

roční zisk byl 10, 4 mil. Kč s necelými osmi sty prodanými motocykly 
2
 Dost málo na 

značku, která v nejlepších časech prodávala i sto tisíc strojů ročně. Jawa má v současné 

době pozici „obnošeného“ produktu, který ustrnul na stejné koncepci, zanedbal vývoj a 

nemůže tudíž konkurovat vyspělým motocyklům. Nástupnický podnik slavné značky 

JAWA Moto bojuje o udržení a snaží se překlenout problémy, které firmě způsobilo 40 

let fungování v systému řízeného hospodářství a program RVHP.  

 

K dispozici má ale značku, která sama o sobě přežívá i při snížení hodnoty 

z minulých let a jak tvrdila zmíněná brožura, je velkou značkou. Má za sebou přes 80 let 

historie a miliony prodaných motocyklů. Navíc se může pochlubit významnými 

úspěchy ze sportovní oblasti, které jí v plochodrážních závodech vydržely dodnes. 

Ačkoliv tyto motocykly vyrábí oddělený závod Jawa Divišov. a.s, je možné využít i 

extenze této značky.  
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Jawa má z dob minulých stále příznivce a loajální zákazníky, kteří mohou 

podpořit oživení značky a na své straně má i poloodbornou veřejnost v podobě 

sběratelů, veteránistů a členů klubů historie, kteří vyznávají elegantní tvary červených 

motocyklů a charakteristický zvuk dvoutaktního motoru stejně silně jako příznivci 

supertěžkých a hlučných motocyklů Harley Davidson.   

 

Ve své práci se zaměřím na to, co předcházelo dnešní pozici značky. Chci 

představit vznik a vývoj Jawy v rámci komplexního rámce doby, jejích hodnot a vlivů. 

Primárně se zaměřím na první fázi života Jawy, protože ta založila rozhodující principy  

pozdějšího prosazení. Prvních deset let jejího života navíc ohraničuje dobu, která svým 

charakterem svobodně-podnikatelského prostředí odpovídá dnešní společenské a 

ekonomické situaci a která na budování značek v obchodě stojí. Práce má ukázat styl, 

jakým se Jawa ve vybrané době prosazovala, co znamenala a kam svou hodnotu 

posouvala. Zanalyzuji možnosti doby v podnikání a marketingové komunikaci a jejich 

využití Jawou s cílem dokázat, že její aktivity nejsou z pohledu vývoje marketingu a 

jeho dnešní pozice anachronismem, ale naopak běžnou či skrytou praxí, která teprve 

později byla pojmenována a rozpracována. Chci ukázat, co stálo za Jawou v okamžiku 

změny politických a společenských poměrů. Zároveň se nabízí otázka, zda by úspěch a 

dnešní pozice značky byla vybudována, kdyby původní prostředí značky vydrželo a 

nebylo nahrazeno stylem centrálního plánování ekonomiky s vazbou na trhy sovětského 

bloku a případně jak by firma ve stopách vize svého zakladatele působila dnes.  

 

K roku 39 se pod značkou Jawa prodalo 46 984 motocyklů a 2 642 automobilů.
3
  

Jawa patřila k 10 největším producentům motocyklů Evropy 
4
 u nás znal jméno Jawa 

každý. Co ale bylo předtím? Kdo stál za oním slovem, které se dostalo na nádrže 

světoznámých motocyklů a co vlastně slovo Jawa znamená? Pro odpovědi na tyto 

otázky se musíme vrátit o kus dál do minulosti. Minimálně do srpna roku 1929, kdy 

byla ochranná známka Jawa zaregistrována na patentním úřadě v Praze. Lépe však bude 

začít už v roce 1878, kdy se v Klášteře nad Dědinou narodil František Janeček. 
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1 Co bylo před Jawou - cesta k světoznámé značce 

1.1 František Janeček - český selfmademan  

(viz příloha č. 1)  

Rod Janečků pocházel z východních Čech. Otec Františka Janečka - Josef, byl 

podle rodinné tradice sedlák, ale jak později František vzpomínal, „měl velké vlohy ke 

strojařině“ a v tom směru podporoval i své tři syny.
5
 Během života navíc stoupal po 

společenském žebříčku, zastával funkce v obecní správě (jeho tchán byl starostou) a 

jeho status umožnil synům vzdělání. Všichni tři po otci zdědili podnikavého ducha a 

technickou zdatnost a postupem času si každý zařídil vlastní podnik. Prvorozený Josef 

se věnoval těžbě uhlí, nejmladší syn Rudolf vystudoval elektrotechniku a posléze založil 

firmu RUJA (Rudolf Janeček). Měla sídlo v Praze Nuslích a vyráběla bojlery.
6
 Nejdál to 

ovšem dotáhl prostřední syn František Janeček, narozen 23.1.1878.  

 

Janečkové se vždy drželi přísné výchovy v duchu evangelické víry. Tak i otec 

Josef Janeček předal stejný základ svým dětem. Držel je zkrátka, city spíše neprojevoval 

a odpor vůči autoritě netrpěl. V tom duchu se odvíjelo i Janečkovo rozhodování o 

budoucí kariéře: „Chtěl jsem býti lékařem (měl jsem vždycky rád lékařskou vědu), ale 

otec korigoval mé přání několika pohlavky levicí (protože byl levičák). Otec chtěl, abych 

byl strojařem.“
7
 František tedy studoval techniku na průmyslové škole v Praze, kterou 

končil absolutoriem v roce 1896. Rok ještě pokračoval ve studiích elektrotechniky na 

vysoké škole technické v Berlíně-Charlottenburgu, ale pak přešel do praxe. Začal u 

firmy Siemens-Schuckert
8
 a po několika měsících v zahraničí nastoupil jako konstruktér 

u Elektrotechnické akciové společnosti, dříve Kolben a spol. ve Vysočanech.
 9
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1.1.1 Sedm let u Kolbena  

Dá se říci, že Janeček (s přispěním otce) vsadil ve správnou dobu na správnou 

kartu. Přelom 19. a 20. století rozvoji strojírenství a elektrotechniky přál. Byly to jedny 

z nejperspektivnějších oborů a obě firmy, u kterých Janeček pracoval, tedy Siemens i 

Kolbenka patřily v Evropě ke špičce. Navíc v době o které mluvíme, konkrétně v r. 

1884, založil v Karlíně elektrotechnický závod také další velikán oboru - František 

Křižík (zastánce stejnosměrné koncepce). Za zmínku stojí, že v téže době jako Janeček 

(ten byl o tři roky mladší) se v motorismu prosazoval další konstruktér a technik 

původem z Čech. Jistý Ferdinand Porsche, se kterým se Janeček v Berlíně minul.
10

 

 

Janečkův zaměstnavatel, Emil Kolben, „byl v Čechách takřka legendou. Byl to 

on, kdo dodal první stroje pro elektrárnu v Londýně, u Niagarských vodopádů, nehledíc 

k nesčetné řadě elektráren po celém světě.“
11

 Do Čech se vrátil z Ameriky (kde poznal i 

Nikolu Teslu a pracoval s ním nějaký čas u slavného T. A. Edisona) a založil podnik, 

který po několika fúzích skončil jako součást koncernu ČKD, kde Kolben seděl ve 

správní radě až do roku 1939. Za okupace byl ale kvůli svému původu pronásledován a 

nakonec deportován do Terezína, kde 3.7.1943 zemřel.
12

 

 

Janeček byl u Kolbena sedm let. Už po dvou letech u firmy se osvědčil natolik, 

že mu v prvním roce nového století svěřili dohled nad továrnou na dynamoelektrické 

stroje, kterou Kolbenka stavěla v nizozemském Maarssenu. V Nizozemsku pak strávil 

Janeček pět let a za hranicemi se i oženil. K tomu mu dopomohla záliba ve sportu, 

kterému se věnoval už od školy. Aktivně vesloval, závodil na kole a později přesedlal i 

na motocykl.
13

 V Nizozemsku si ale vystačil s bicyklem, a právě ten ho přivedl do 
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maléru. „Když se jednoho dne vracel na kole domů, srazil ho mohutný automobil na 

dlažbu. Vůz zastavil, řidič naložil potlučeného cyklistu a odvezl ho do domu svého 

zaměstnavatele k ošetření. Jak se ukázalo, černá limuzína patřila zámožnému šlechtici, 

který měl kromě titulu a velkého jmění i krásnou dceru. A už to bylo.“
14

  

 

Novomanželka přinesla Janečkovi nemalé věno, přesto o něm neuvažoval jinak, 

než jako o základu pro budoucí podnikání. Vedle práce u Kolbena totiž pokukoval po 

dráze vynálezce, která mu byla celý život nejbližší a začal realizovat první solo akce. 

Úspěchy slavil s patenty na hnací stroj se stlačenými kapalinami a systémem 

podzemního přívodu proudu.
15

 Druhý jmenovaný přinesl čtyřiadvacetiletému vynálezci 

opravdový obchodní úspěch. Prodejem práv do Anglie vydělal 2000 liber a další 

významnou částku, 70 000 marek dostal v roce 1906 od berlínské firmy A.E.G. za 

obloukovou lampu.
16

         

1.1.2 Samostatná dráha  

Úspěchy s vynálezy Janečka povzbudily do té míry, že se rozhodl skončit u 

Kolbena a vsadit definitivně na samostatnou dráhu. Vrátil se tedy do Prahy a začal 

podnikat ve vlastní režii. (Před příjezdem ještě požádal svou paní, aby raději nikde 

neříkala česká slovíčka, která jí do té doby naučil.)
17

 Doma Janeček koupil byt v Praze a 

velkostatek Hradsko u Kokořína, kde se nejen kochal okolní přírodou, ale hlavně zřídil 

výzkumnou laboratoř a dělal pokusy - v té době především s modely kluzáků a dalších 

létacích strojů.
18

 (Je to doba, kdy se svět dozvídal o pokusech bratří Wrightů) Kromě 

vynalézání ale také cestoval po světě. Vyrážel na inspekční cesty do Německa, Belgie, 
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Nizozemska i Anglie a všude se zajímal o technologické novinky, organizaci práce i 

strojní výrobu. To všechno mělo v budoucnosti mít vliv na efektivnost jeho podniku  

 

Z činnosti Janečkovy mechanické dílny vzešly za necelých deset let stovky 

pokusů a desítky patentů. Finančně nejúspěšnější bylo optické nahrávání gramodesek a 

patent na gramofonovou zvukovku, který přinesl 10 000 marek.
19

 Největší komerční 

naděje ale Janeček vkládal do přístroje s názvem pneumograf.
20

 V roce 1913 byl jeden 

zkušební umístěn v domě na Národní třídě. Zobrazoval proměnlivé reklamní nápisy a 

denní zprávy a vzbudil velkou pozornost.
21

 Janeček rozjednal další instalace pro Berlín, 

Varšavu a Petrohrad, ale plány mu zhatil 28. červen roku 1914. Toho dne v Sarajevu 

zastřelil srbský anarchista Gavrilo Princip sedmi ranami následníka rakousko-uherského 

trůnu Ferdinanda d´Este. Přesně o měsíc později vstoupila Evropa do konfliktu 

nepoznaných rozměrů, kromě Janečka zhatil plány milionům dalších lidí.     

1.1.3 1. světová válka  

Janeček ve válce reagoval rychle - zaměřil se na zbraně a válečný materiál. 

Ostatně něco měl z předchozí doby v šuplíku. Jeho lidé ale postupně narukovali, což 

nakonec potkalo i Janečka a tak svou dílnu musel zavřít. Byl odveden na italskou frontu 

a rok sloužil na ženijním velitelství, pak se mu ale podařilo přesvědčit velení armády, že 

by jí víc prospěl v týlu - jako vynálezce a technik. Byl tedy převelen a následně 

z armády uvolněn na dovolenou, během které slíbil vyvinout a odzkoušet funkční 

náhradu nedostatkových pneumatik. Dovolenou pak úspěšně prodlužoval do konce 

války s tím, že k náhradám pneumatik přidal minomet (rozpracovaný ještě před válkou), 

odstředivý zapalovač granátů a konečně nový vlastní typ ručního granátu.
 22
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Granáty byly nakonec jediným válečným vynálezem, který došel dál než do 

stádia prototypů. Janeček s nimi vyhrál vypsanou soutěž, na základě které pak c. a k. 

armáda uzavřela objednávku na půl milionu granátů typu Janeček. To už se však blížil 

konec války a první granáty už přejímal nový československý stát. Ten je nasadil hned 

po vzniku republiky v konfliktu s Maďarskem.
23

  

1.1.4 Začátek podnikání 

Teprve v samostatném státě se Janeček prosadil jako zbrojař. Nasmlouvané 

kontrakty na granáty potvrdila československá armáda a Janeček mohl spustit výrobu. 

Sám ale neměl dost prostředků, spojil se proto s dalšími výrobci. Už po dvou letech se 

ale osamostatnil a plně převzal podílnickou firmu Kohoutek a spol. v Mnichově 

Hradišti. Janeček chtěl závod dál rozšířit a pokračovat ve zbrojní produkci, kromě 

granátů totiž získal i kontrakt na překalibrování rakouských kulometů Schwarzlose a 

další výrobu tohoto typu. Pro neshody s místní samosprávou však přesídlil do Prahy. To 

se psal rok 1921 a Janeček už nebyl jen „a spol.“ ve firmě Kohoutek, ale oficiální 

majitel nové firmy „Výroba vojenské výzbroje, přesných strojů, nástrojů a přístrojů Ing. 

František Janeček“
24

 a název plně popisuje, co bylo hlavní činností závodu. Inženýrský 

titul spojoval Janeček se svým jménem od války. Nezískal ho ale jako řádný absolvent 

univerzity, nýbrž císařským nařízením z 14.3.1917, které mu jej přiznalo jako stavovské 

označení. Janeček si velmi zakládal na prestiži, kterou mu titul poskytoval, a proto si ho 

nechal úředně potvrdit i od nového československého státu.
25

 

 

První léta ČSR můžeme tedy zároveň označit jako skutečný začátek Janečkova 

podnikání. Oproti předchozí době, kdy více „vedl“ mechanickou dílnu a žil z úspor a 

patentů, začal řídit skutečný podnik, který měl generovat zisk výrobou a prodejem. Pro 
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Janečka to znamená, že musí řešit celou organizaci, výrobu obchod i komunikaci. Ve 

výrobě Janeček uplatňoval tehdy nejnovější principy racionalizace - zaváděl přístup 

Fordův, který radikálně proměnil ekonomické stránky výroby. „Uvědomoval si, že u 

výrobku tak mimořádně užitečného a revolučního jako je auto, byla poptávka tvořena 

nabídkou.“
26

 Jeho cílem bylo maximálně zlevnit výrobek, tedy snížit ceny vstupů, 

výroby (až do krajnosti jediného barevného provedení), distribuce i marže a tím 

způsobem prodávat co nejširšímu okruhu zákazníků. Tento obrat od dosavadních 

obchodních modelů je označován za první éru marketingu nebo také marketing 1.0.
27

 

Klíčem k orientaci a expanzi podniků bylo v tomto modelu zaměření na výrobu. 

Efektivní výroba při dosažení standardu kvality a ceny stačila sama o sobě na zajištění 

prodeje, jelikož trh není nasycen. Hovoříme proto o trhu prodávajícího.
 28

   

 

Při fungování Janečkovy firmy ale hrál významnou roli tržní segment, do 

kterého vstoupil. Produkty pro běžný spotřebitelský trh tvořily v začátcích pouze 

vedlejší činnost závodu. Daleko podstatnější byla zbrojní výroba, která funguje na 

podstatně odlišné obchodní a komunikační bázi. Pravidla jsou podobná obchodu na 

mezipodnikovém trhu, kdy se firma orientuje na velké zadavatele nebo kupující, ale 

jsou ještě striktnější. Při úzká klientele jsou podstatné úzké a pevné obchodní vazby. 

Navíc kupující se staví do popředí a firma reaguje na jeho zadání - produktovou 

specializaci, tedy funguje systém obráceného marketingu.
29

 Janečkovi byla pochopitelně 

největším obchodním partnerem armáda a právě účast na jí vypisovaných soutěžích a 

zakázkách byla základním předpokladem prosperity. Firma proto potřebovala kromě 

technologického vývoje (který byl Janečkovým leitmotivem) i fungující obchodní lobby 

a osobní konexe. To Janeček dokázal zajistit, když ke známostem, které navázal ještě v 

c. a k. armádě úspěšně přidal nové a několik lidí z armády u sebe přímo zaměstnal.  

Nový podniku musí projevit i vizi, kterou demonstruje okolí, tedy začíná proces 

budování značky.  
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Ta zakládá hlavně na osobní značce Janeček a přebírá její obraz technika a 

vynálezce, což schvaloval i tehdejší reklamní teoretik Jan Brabec. „Jméno majitele je 

vhodné vpravit do známky, když dotyčná osoba má sama v sobě určitou reklamní 

hodnotu. Jest známým vynálezcem, průkopníkem nových způsobů ve výrobě, 

obchodování a podobně.“
30

 Firma měla přinést pokrok, inovaci a od spojení se 

zbraněmi hlavně přesnost a spolehlivost. To byla její primární strategická vize, jinak 

řečeno „základní myšlenka společnosti, která vede a určuje její cíle a směřování“.
31

  

1.2 Zbrojovka Ing. František Janeček 

 Nová firma se usídlila v Praze na Pankráci. Tam zakoupil Janeček zájezdní 

hostinec „Na Zelené lišce“, přikoupil přilehlé pozemky a v roce 1922 začal realizovat 

plány na výstavbu továrny. Výročí bitvy na Bílé hoře, však ten rok prožíval zvlášť 

rozpolceně. Přesně 8.11. totiž rozhodl Magistrát hl. m. Prahy, že 3/4 pozemků, které 

Janeček zakoupil pro stavbu továrny, budou podle nového regulačního plánu 

rezervovány pro budoucí výstavbu domů. Z toho rozhodnutí se na nich směly stavět jen 

provizorní dřevěné a kovové konstrukce, maximálně do výše jednoho patra a podkroví. 

To vše na dobu stanoveného provisoria deseti let.
32

  

 

Přitom pan továrník hodlal významné datum slavit úplně jinak. 9.11. byla totiž 

oficiálně zaregistrována jeho ochranná známka.
33

 První grafická podoba loga 

zpodobňovala Janečkovy FJ stylizované do tvaru granátu - vynálezu, který Janečkovi 

otevřel cestu do velkého bussinesu. Napříště mělo toto logo veřejnosti asociovat spojení 

s nuselskou Zbrojovkou a nové značení se záhy objevilo na všem, čím firma 

komunikovala,  všemi výrobky počínaje a hlavičkami dopisů tovární fasádou konče. 

Všechny tyto prvky směřovaly k budované image firmy. Tím krokem Janeček přidal 

                                                 
30

 BRABEC, Jan. Zásady výnosné obchodní reklamy : na základě amerických studií a zkušeností. Praha : 

Sfinx, Bohumil Janda, 1927. 382 s., s. 183 

31
 přel. dle: SCHROEDER, Jonathan E., SALZER- MÖRLING, Miriam. Brand culture. London : 

Routledge, 2006. 218 s. ISBN 0-415-35599-0, s. 16 

32
 POVOLNÝ, Daniel, SOUČEK, Vladimír, ZAVADIL, Radomír. František Janeček :  motocyklový král 

:  příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2011. 325 s. ISBN 

978-80-204-2327-6,  s. 53 

33
 tamtéž,  s. 49-50 



 

další dílek k budované image a hodnotě značky, neboť „Ochranná známka je též 

reklama a má tudíž význam jako obchodní reklama vůbec. Sbližuje výrobce a 

spotřebitele, svaluje zodpovědnost za jakost výrobku na výrobce, urychluje a usnadňuje 

nákup a prodej, umožňuje poznání a usnadňuje pamatování si zboží, stabilisuje 

poptávku a umožňuje její kontrolu. Tentýž vliv má i na jakost zboží, neboť ochranná 

známka jest veřejný jakostní slib. Spolu s reklamou pomáhá tvořiti přízeň k závodu.“ 
34

    

  

Když Janeček překonal úvodní šok z rozhodnutí magistrátu, pustil se do jednání 

s úřady a začal na stávajícím místě stavět. I když provizorně, myšlenku měl velkorysou. 

Vystavěl na Pankráci několik továrních hal, zkušebnou výbušnin s podzemní střelnicí a 

za rok přikoupil i filiálku firmy Dynamit Nobel v Zámcích u Prahy.
 35

 Peníze na 

investice mu nechyběly. Předchozí armádní dodávky a prodej patentů mu podle jeho 

vlastních slov vynesly „velmi značné obnosy čistého zisku“ 
36

 Jako završení přestavby 

také Janeček znovu změnil název firmy. Po třech letech činnosti totiž seznal, že pro 

úspěch podniku bude záhodno název zkrátit. Nad dokončenou továrnou v Praze už čněl 

nápis „Zbrojovka ing. F. Janeček“ a vydržel tam až do roku 1946.
37

 (Viz příloha č.2) 

 

Pod tímto názvem firma fungovala přes 20 let a jako taková si získávala jméno, 

neboli rostla hodnota její značky. To znamená, že se „značka se těší věrnosti zákazníků, 

vnímané kvalitě a její jméno je v širším povědomí spotřebitelů, což dává značce sílu 

podchytit a podržet si vyšší podíl na trhu a prodávat produkt za ceny, umožňující vyšší 

míru zisku.“ 
38

 Jak tvrdí pozdější šéf propagačního oddělení Jawy a významný teoretik 

poválečné reklamy Bohuš Häckl, proces zavádění značky znamená „ prosadit ji nejen 

v odborných kruzích, ale vytvořit jí i příznivou atmosféru z hlediska celospolečenského. 

Promítnout ji do povědomí široké veřejnosti jako novou kladnou skutečnost.“ 
39
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1.2.1 Vývoj ve 20. letech    

V konjunktuře 20. let zažil Janeček velkou vlnu prosperity. Po nelehkém začátku 

si jeho závod zajištěný zbrojními zakázkami vedl úspěšně. Sám šéf tvrdil, že: „podnik 

prožíval až do roku 1929 velkou konjunkturu a byl vysoce aktivní.“ 
40

 Ale tak růžové to 

nebylo. Do roku 1929 - nástupu velké krize zažila firma několik mezníků. V roce 1923 

zadalo MNO poslední objednávku na Janečkovy granáty. Ta o tři roky později pomalu 

dobíhala, když jiná událost zásadně ohrozila celou Zbrojovku Ing. F. Janeček.  

 

5.3.1926 se rozepsaly pražské noviny a následně listy po celé republice o 

mohutném výbuchu v Praze, který město nezažilo „od války neb od května r. 1897, kdy 

vybuchl kotel na parníku 'František Josef'', při němž tři lidské životy 

zahynuly.Vyšetřování ukázalo, že byl způsoben explozí až 400 granátů, které vezli vojáci 

povozem ze zbrojního skladiště v Hostivicích na doplnění zásob u jednotlivých útvarů. 

Jednalo se o granáty vz. 21, které vyrábí Zbrojovka Janečkova 'U zelené lišky' na 

Pankráci“.
41

 Následovalo rozsáhlé vyšetřování, které vrcholilo interpelacemi ministra 

národní obrany v národním shromáždění
42

 a případ vzbudil velmi silnou reakci 

veřejnosti jak proti odpovědným státním složkám, tak proti zbrojovce. Pověst firmy 

utrpěla značné škody a Janečkovi dalo dost práce, aby situaci co možná uhladil. Spustil 

kampaň, ve které aplikoval metody Public relations a krizového managementu. To, co 

praktikoval je zásadě moderně definovaná reaktivní strategie kontroly škod neboli 

koncept apologie a nápravy pověsti.
43

 Ta má za cíl „obnovení tváře organizace 

prezentováním přesvědčivého vylíčení opatření, a tato prezentace musí přesvědčovat a 

ospravedlňovat.. Organizace přehnaně uznají lidskou tragédii a vyjádří odhodlání 

vyšetřit příčiny a zabránit opakování.“
44
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Jediným dostupným masmédiem byl tisk. V něm proto Janeček opakovaně 

vydával prohlášení o bezpečnostních opatřeních, ale hlavně znalecké posudky a zprávy 

od vyšetřovacích komisí a armádních zkoušek, které prokazovaly dodržení všech 

bezpečnostních předpisů a také spolehlivost granátů vz. 21. Kromě hlavní komunikační 

roviny, ve které Janeček vyvracel svou vinu na neštěstí se předváděl i sociálně 

odpovědné chování a věnoval finanční prostředky na pomoc poškozeným a na „obecné 

blaho“. V neposlední řadě mu ke zlepšení image pomohly kontakty v armádě a politice.  

 

Přes všechnu snahu ale výbuch z roku 26 přinesl přelom ve fungování zbrojovky 

a přispěl k utlumení zbrojní výroby. Nové granáty MNO neobjednalo, další typy 

zbrojovka v reakci na výbuch stáhla z ofert nabídky a Janečkovy letecké osvětlovací 

bomby, dýmové bomby a dalších výbušniny neprošly zkouškami. Z velkých armádních 

kontraktů mu zbyla jen výroba světlic a kulometů, jenže ne nadlouho. Brněnská 

zbrojovka dokončila vývoj kulometu ZB 26, armáda jej přijala do výzbroje a rozhodla o 

vyřazení starých rakouských typů. O Janečkovy kulomety už neměla zájem.  

1.2.2 Zbrojovka odzbrojuje  

Na sklonku 20. let Janečkův slibně se rozvíjející podnik přišel o velkou část 

výrobního portfolia. Z vojenské oblasti mu zbyla jen výroba měřidel, adaptérů, součástí 

zbraní, pouzder a jiných drobnějších věcí. Velké a výnosné armádní zakázky pro něj 

skončily. Neznamenalo to sice úplný konec zbrojní výroby, ale z původně dominantního 

postavení se stala řadovou až doplňkovou oblastí továrny.
45

 Ve větší míře se vrátila až 

ke konci 30. let, kdy se v reakci na krizi a válečné nebezpečí množily armádní zakázky.    

 

Osobně se ale Janeček zbraním věnoval dál a celý život se cítil zbrojařem, což u 

něj bylo věcí „stavovské cti“. Když jako poctu k šedesátinám obdržel doktorát honoris 

                                                 
45

 Poškození pověsti firmy nehrálo hlavní roli, i když přispělo. Janeček ale během 20. let proti konkurenci 

ztrácel dech a neuměl čelit rostoucí síle největších strojírenských podniků - plzeňské Škodovce a ČKD. 

I tito giganti museli nakonec po vyčerpávajícím souboji na trhu uzavřít kartelovou dohodu, kterou si 

rozdělili zisky. Janeček s necelými 2000 zaměstnanci byl malý pán. (Podle statistiky živnostenských 

závodů z roku 1930 měla Škoda Plzeň  necelých 26 000 zaměstnanců, ČKD 12 000 a (původně státní 

podnik) Zbrojovka Brno 10 500. Největším zaměstnavatel v ČSR byl Janečkův vzor Baťa s 26 000 lidí.) 

viz: KUBŮ, Eduard, PÁTEK, Jaroslav a kolektiv. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa 

mezi světovými válkami  1. vydání, Praha : Karolinum, 2000. 439 s. ISBN 80-7184-716-X, s.264-5 



 

causa Českého vysokého učení technického, v promoční řeči mluvil o střelných 

zbraních.
46

 Výsledek činnosti ve zbraních činí 76 zbrojních přihlášek na Patentovém 

úřadě v Praze, které mezi roky 1918-1939 podal Janeček sám nebo prostřednictvím syna 

Františka Karla Janečka.
47

 Posledním kouskem na tomto poli bylo vyvezení patentu na 

protitankový adaptér pušek (s krycím označením „LittleJohn“ = Malý Jan = Janeček) do 

Velké Británie doslova hodiny před příjezdem německých okupantů do Prahy.
48

 V 

Británii pak Janeček junior zbraň dál vyvíjel a nakonec slavil úspěch. „Když Angličané 

použili protitankového Janečka u El Alameinu, byli nadšeni. Zbraň ihned zavedli do 

výroby. Náramně se osvědčila především při vylodění spojenců na pevnině.“ 
49

 

1.3 Janečkův podnikatelský sen  

Od poloviny 20. let Janeček spřádal plány, jak bude podnik dál rozvíjet a ani 

problémy s omezením zbrojní výroby (a ani později světová krize) ho v myšlenkách 

nezpomalily. Předně uvažoval o stěhování z Prahy. V tom hrálo roli jednak 

provizorium, kterým byla vázána továrna v Nuslích a pak i výbuch v 26. roce a reakce 

veřejného mínění. Vystěhovat rizikové výrobny za Prahu bylo logickým argumentem. 

Druhým bylo najít místo, kde by mohl budovat velký tovární komplex s perspektivou 

rozvoje. Tedy místo problémové „Zelené lišky“ začít jinde „na zelené louce“.  

 

Třetím argumentem, který už nebyl tak racionální, byl celoživotní směr, který 

Janeček ve svém podnikání až bezhlavě sledoval, totiž snaha vytvořit absolutně 

soběstačný koncern tzv. vertikálního typu. Zajistit s vlastními silami výrobu od prvního 

do posledního kroku a stejně i prodej, dopravu a propagaci.
50

 Takový mamutí podnik by 
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nepodléhal žádným omezením a závislostem na dodávkách obchodních partnerů.
 51

 Snil 

dokonce o státě ve státě, vzorem mu byl moravský „Baťov“ (Zlín) a „Fordův“ Detroit.  

 

Oním vysněným městem, které ponese slávu Janečkova odkazu, se měl stát 

Týnec nad Sázavou. Krajina kolem Sázavy ho zaujala už v roce 25. Ve městě nejdřív  

koupil pozemek, kde vystavěl reprezentativní vilu. Pak navíc seznal, že Týnec má nejen 

krásné okolí, ale i vhodnou polohu, hospodářské zázemí, výborné železniční i silniční 

spojení s Prahou a bylo rozhodnuto. Začal skupovat pozemky v okolí a plánovat  

továrny, domy i silnice. Poučen z předchozích nezdarů si prošlapával cestičku k vedení 

města a angažoval se ve společenském životě. Přispěl na stavbu silnic, školy, vodovodu, 

telefonní ústředny, podporoval místní chudé a dotoval různé kulturní a sportovní akce.
52

 

To ale nebylo pouze účelovou snahou o sociální marketing, nýbrž i výrazem Janečkova 

altruismu a patriotismu, který si k Týnci vytvořil. Místní život podporoval trvale.  

 

 Nicméně jinde si Janeček jistil hladký průběh prací. K výkupu pozemků i všech 

stavebních záležitostí mu pomohly kontakty na MNO, s jejichž pomocí dostal přiděleny 

zábory z pozemkové reformy. Generálové i poslanci osobně intervenovali u Státního 

pozemkového úřadu a prošlapávali Janečkovi cestu.
53

 Vše vyvrcholilo novým 

regulačním plánem města, který zafinancoval a přednesl zastupitelstvu v roce 27. V něm  

počítal s „podnikem velkého slohu“ a kompletním urbanistickým řešením pro budoucí 

potřeby města i závodů. Vzorem a konzultantem mu byl sám Baťa, kterého Janeček 

počítal mezi své přátele. Přes veškerou zajištěnou podporu začal Janeček stavět až s 

nástupem krize v roce 30. Ve stavbě ale ztrátu dohnal a do roka stála v Týnci velká 

továrna se slévárnou, kovárnou, kotelnou a transformační stanicí. Hlavně slévárna byla 

Janečkovou chloubou a mezi lidmi z oboru se zapsala jako „slévárenská universita“. 

V ní už se ale neodlévaly hlavně a lafety, ale elektroslitiny, magnety, kliky a hřídele.   
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1.4 Sázka na motorismus 

„Chef“ Zbrojovky ing. F. Janeček, jak se psalo na firemním hlavičkovém papíře, 

se v roce 1929 ocitl v nelehké situaci. Jeho zavedený podnik přišel o výrobu a pro nově 

zbudovanou továrnu, vybavenou drahými stroji, se Janeček musel „ohlédnouti po 

výrobku jiném, při jehož výrobě by šlo stávající strojní zařízení aspoň z větší části 

využíti.“
54

 Uvažovalo se o šicích, psacích nebo počítacích strojích a dalších jemných 

mechanických výrobcích (tržních segmentech), pro které byl Janeček zařízen. Zvítězila 

ale jiná cesta a vedla k ní další záliba Janečků, kterou sdílel otec se synem - láska k 

motorismu. Oba aktivně jezdili na motocyklech, oba se v oboru vyznali a měli kontakty. 

To platilo zejména pro mladého pána Janečka - zajistil si je v rámci cest po Evropě a 

Anglii, kam vyrazil „na zkušenou“. Anglie v té době udávala tón ve stavbě motocyklů a 

ostrovní značka sama o sobě platila jako záruka kvality.   

 

Janeček hledal rychlé řešení - potřeboval zaměstnat továrnu. Proto se rozhodl 

koupit zahraniční licenci, čímž chtěl ušetřit náročný a zdlouhavý vývoj. Na anglickou 

značku ale nedosáhl a po kratším obhlížení terénu vybral firmu Wanderer v Saské 

Kamenici a za 440 000 marek koupil licenci na motocykl o obsahu 500cm
3
, strojní 

vybavení k výrobě a všechny hotové díly na skladě.
55

 Novinář a publicista Jiří Králík, 

k obchodu po letech poznamenal: „Jak lehce se asi v den podepsání smlouvy usínalo 

oběma stranám, ač Na zelené lišce se panu továrníkovi mělo zdát o čertech.“
56

 Přes 

veškerou opatrnost totiž koupil zajíce v pytli.  

 

Zajíce proto, že koupil sice pokrokově řešený stroj (návrh zkušeného 

konstruktéra Alexandera von Novikoffa), který ale trpěl všemi neduhy nového typu - 

nebyl zkrátka dostatečně odzkoušen a prověřen. V pytli proto, že na jeho dně se brzo 

octnul celý svět a Janeček s ním. 25. říjen roku 1929 vešel do dějin jako „Černý 
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čtvrtek“
57

 - den krachu newyorské burzy. Události, která až s odstupem času ukázala, 

jak dalekosáhlý význam v dějinách dvacátého století měla. Velká hospodářská krize, 

kterou krach na burze odstartoval, otřásla ekonomickou i politickou stabilitou celého 

moderního světa a pohřbila větší podniky než malou zbrojovku v Nuslích. Janeček 

doplatil na spěch při výběru, i když vývoj hospodářské situace těžko mohl očekávat. 

Tak jako tak měl stroj, který byl technicky na výši a plně v souladu rozvoje motocyklů - 

v době konjunktury! Jenže velkoobjemový čtyřtakt, technicky náročná (a drahá) 

konstrukce s řadou poruchových součástí nebyly vůbec dobré vklady pro vstup do světa 

motorismu v předvečer ekonomicky nejhorší periody 20. století.  
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2 Jawa  

2.1 Vznik a budování značky 

Vstup na pole motorismu ohlásil Janeček veřejně 23. října roku 1929. Pouhé dva 

dny před newyorským krachem na burze se otevřely brány XXI. Mezinárodního 

Autosalónu v Praze a Zbrojovka Ing. F. Janeček na něm s velkou pompou představila 

návštěvníkům motocykl JaWa 500 OHV.
58

 Název JaWa
59

 vznikl krátce ve firemní 

soutěži. Spojení jmen JAneček a WAnderer se ukázalo jako geniální nápad. Značka byla 

neobvyklá, v psané podobě výrazná a přitom znělá a snadno zapamatovatelná.  

 

Představený motocykl se od Wandererova vzoru moc nelišil. Největší rozdíl byl 

v nádrži. Byla větší, kapkovitá a na jejím boku se objevilo nové jméno JAWA 

v grafické podobě znázorňující rám stroje. Robustnímu motocyklu, který si kvůli zjevu 

později vysloužil nelichotivé přízvisko „rumpál“, jasně dominovala červená barva. 

Grafika loga se brzy změnila, jinak ale vše zůstalo v téže podobě jako u prvního modelu 

a stalo se na příště neomylným poznávacím znamením Janečkových motocyklů. 

Kapkovitou nádrž, logo i „jawskou červeň“ si každý spojil se stroji z Nuslí. Zejména 

charakteristická barva zajistila značce dnešními slovy „vysokou spontánní znalost“.  

 

Značka na nádrži, respektive užívané logo se změnilo po dvou letech. Třetí sérii 

strojů už zdobila známá a definitivní podoba značení prvorepublikových jaw, ze které 

poválečným „faceliftingem“ zmizely jen iniciály zakladatele FJ a v průběhu let je 

střídaly různé piktogramy. Nová podoba loga měla oválný tvar. Horní část obsadil nápis 

JAWA a pod ním byla iniciála FJ tvaru granátu (převzatá ze známky zbrojovky), od níž 

vybíhaly šestice paprsků na obě strany. Pochopitelně jméno i známku Janeček ochránil 

registrací na patentním úřadě v Praze i u Světové organizace duševního vlastnictví 

v Ženevě, kde jej v definitivní podobě zaregistroval 31.3.1936.
60

 (viz příloha č. 3)  
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Změnou výrobního zaměření Janeček uskutečnil zásadní transformaci podniku, 

která měla dalekosáhlé důsledky. Nešlo jen o technicky jiný produkt, ale o zcela jinou 

produktovou kategorii, odlišný charakter trhu a jiné cílové publikum. S motocykly se 

Janeček dostával v daleko větší míře než dřív na volný spotřebitelský trh s otevřenou 

konkurencí, při které Baťa mluvil o tom, že „trh je důležitější než výroba.“
61

 O úspěchu 

Janečka na tomto trhu nerozhodovaly oferty, komise a zkoušky jako dříve, ale efektivita 

marketingu a způsob komunikace značky, která k úspěchu musí využívat více 

prostředků komunikačního mixu a převést je v koordinovaný program, který je navržen 

tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta co největší hodnota a aby byly splněny firemní 

marketingové cíle.
 62

  

 

To, že vstoupil na nový trh, vyjádřil Janeček uvedením značky Jawa. Zatímco 

Zbrojovka byla korporátní značkou (jméno firmy je shodné s názvem značky)
63

 a 

prodávala všechny produkty pod jedním jménem. Jawa je v procesu značkové strategie 

individuální značkou pro jiný produktový trh. Značka Zbrojovka Ing. F. Janeček ale 

nadále zůstává v komunikaci firmy i samotné Jawy a dostává se do pozice rodinné 

značky - tedy společné zastřešující značky pro všechny produkty či značky ve firmě. 
64

 

Podobně jako Jawu vytvořil Janeček také individuální značku Gamma, která prodávala 

kancelářské potřeby vyráběné v nepotřebné továrně výbušnin z Zámcích, kterou se 

nepodařilo prodat. Ta ale neměla dlouhého trvání. 
65
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Přenesení efektu rodinné značky jako symbolu přesnosti, inovace a pokroku v 

kvalitě mělo nové značce usnadnit pozici na trhu a zrychlit proces budování hodnoty 

značky, který nemusel začínat zcela z nuly. „Závod sám o sobě či jméno majitele není 

ještě žádným důvodem k nákupu. Lidé kupují zboží a jméno či závod má jen tehdy vliv, 

lze-li podle nich souditi na hodnotu zboží.“
66

Ale firma nové značce na trhu pomoci 

musela (a chtěla) i aktivní propagací a imageovými kampaněmi. „Pakliže se zjistí, že se 

obecenstvu nabízí zboží konkurenční, či že nerozlišuje dobře ochrannou známku. Tu se 

provede zvláštní kampaň za tím účelem, aby se známka lépe vštípila v mysl 

obecenstva.“ 
67

 Zároveň se Jawa hlavně v počátcích svezla s jinými renomovanými 

značkami a pomohla si jejich úspěchem, když na svých motocyklech propagovala 

například světla firmy Bosh, karburátor Amal, motor Villiers aj. Taková výhoda či 

symbióza se označuje  jako značková ingredience. 
68

    

2.1.1 Těžké začátky 

Zrodila se značka, ale její prosazování šlo velmi těžce. Janeček se přitom pustil 

do výroby s plnou vehemencí. V roce 30 dokončil novou halu s pásovou linkou a 

vzorové metody Forda i Baťi dál zdokonaloval podle nejnovějších principů (načerpal je 

osobně v Evropě nebo z odborné literatury). Janeček mohl vyrábět čtyři motocykly 

denně, což byl vzhledem k počtu zaměstnanců a velikosti závodu daleko vyšší stupeň 

racionalizace, než dosahovali přední světoví výrobci po válce.
69

 Potenciál však 

Zbrojovka ani nemohla efektivně naplnit. S takovým tempem výroby by poptávku 

překonala hodně brzy. Pětistovky se totiž moc neprodávaly a hlavním problémem byla 

jejich cena.  

 

                                                 
66

 BRABEC, Jan. Zásady výnosné obchodní reklamy : na základě amerických studií a zkušeností. Praha : 

Sfinx, Bohumil Janda, 1927. 382 s., s. 331 

67
 tamtéž, s. 325  

68
 CLOW, Kenneth E., BAACK, Donald, Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vydání. 

Brno : Computer Press. 484 s. 2008 ISBN 978-80-251-1769-9, s. 43 

69
 podle informací JuDR. Vladimíra Součka. 



 

Za stroje z první série se platilo 14 890 korun, cena se sidecarem se vyšplhala 

skoro na 17 000 Kč.
70

 To bylo zkrátka v době nástupu krize moc - cena byla nad hranicí 

ročního úřednického platu. Navíc Janeček na trhu nebyl sám. Zahraniční motocykly 

byly zhruba o tisícovku dražší než Jawy. Domácí konkurent, Čechie - Böhmerland, byl 

k mání za 14 až 19 000 se sidecarem
71

 a pak se objevilo dokonce malé auto Aero 500
72

 

za 16 000 Kč.
 
Celkem tak Janeček vyrobil za tři roky všeho všudy 2 000 pětistovek.

73
 

2.1.2 George William Patchett   

Po dvou letech výroby, kdy Janeček sledoval slabý zájem o nový motocykl, se 

rozhodl změnit strategii, a to způsobem, jakým by měl správný podnikatel a obchodník 

reagovat (což u Janečka nebylo vždy pravidlem). Vyhodnotil situaci na trhu a rozhodl 

„o uvedení na trh stroje lidového, širšímu zákaznictvu cenově přístupného.“
74

 Jako v 

prvním případě se rozhodl koupit zahraniční licenci. Důvody byly stejné - na kompletní 

vývoj ve vlastní režii nebyl čas.
75

 Při výběru „nové typy“ byl ale továrník opatrnější, 

nebo měl možná jen víc štěstí. Tak jako tak narazil na dokonalé terno. Na radu a na 

základě kontaktů svého syna Františka Karla Janečka přivedl motocyklového odborníka 

z Anglie. Tím byl George William Patchett, který v Československu zůstal až do 2. 

světové války.
76
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Příchod nového konstruktéra měl nastartovat výrobu motocyklů v Jawě na plné 

obrátky. Jeho zadáním bylo obohatit portfolio Jawy ve všech směrech. Pro trh měl 

zavést levné a jednoduché motocykly, vedle toho pracoval na výkonnějších strojích pro 

náročnější kupce a vrcholem produkce byly závodní speciály, které uspokojily 

požadavky pana šéfa a zajistily Jawě náležitou propagaci. Patchett byl duchem závodník 

a konstruktér, přesně dle Janečkova gusta, byl ale také velmi dobrý manažer. S ním 

přišla do Jawy řada návrhů, jak by se měla firma na trhu chovat a náležitě prodat své 

jméno - tedy dnešními slovy marketingová strategie. Starý pán sice měl na reklamu a 

propagaci svůj názor, na odborníky ze zahraničí ale hodně dal. Patchett navíc přicházel 

s výtečnými referencemi od firem McEvoy, Brough Superior a FN. 
77

 

2.1.3 Janečkův „Ford T“ (viz příloha č. 4) 

Kontury nového typu vznikaly už před nástupem Patchetta a protože technici 

zbrojovky už nebyli nezkušení nováčci, řada částí byla původní, jawácké konstrukce. 

Ve složitějších partiích - motorech, převodovkách, dynamech atd. ale v Jawě ještě 

nebyli dostatečně zběhlí, a to byl právě úkol pro Patchetta. Jeho přičiněním byly 

uzavřeny licence s britskými firmami ARD, Villiers a Albion, které nejdřív dodávaly 

zmíněné součásti do Čech a posléze je v Jawě dle zakoupených práv vyráběli sami.
78

  

 

 

Nový stroj byl koncipován jako malý lehký motocykl s motorem slabší kubatury. 

Podle svého původu dostal název Jawa 175 Villiers, lidově se mu dle tvaru výfuku 

říkalo „chobot“. Zákazníci viděli poprvé malý motocykl pod velkým nápisem „Lepší 

stroj za méně peněz“ na Pražském veletrhu v roce 32 a podle dobového tisku byl 

„u stánku Jawy takový nával, že bylo těžké dostati se k motocyklům.“
79

 Nová Jawa 

přinesla na trh s motocykly v ČSR malé zemětřesení. Cena 4 650 korun byla naprosto 

bezkonkurenční - téměř o třetinu nižší, než co nabízeli jinde, navíc si stroj brzy udělal 

                                                 
77

 POVOLNÝ, Daniel, SOUČEK, Vladimír, ZAVADIL, Radomír. František Janeček :  motocyklový král 

:  příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2011. 325 s. ISBN 

978-80-204-2327-6, s. 154  

78
 Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 24, 25 Jozíf Josef, Konstrukce, 13.3.1975 

79
 PAVLŮSEK, Alois, PAVLŮSEK, Ondřej. Jawa. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-251-0980-9 s. 15 



 

jméno nízkou spotřebou (3 l/100 km) a bezporuchovým provozem.
80

 Uvedením 

stopětasedmdesátky Jawa jednoznačně nastoupila na pozici domácího výrobce č. 1 a 

zahýbala vývojem motorismu v českých zemích vůbec. Vyskytují se dokonce taková 

srovnání, že Jawa 175 „znamenala v Čechách téměř tolik, co v Americe Ford T.“
81

  

 

Jestliže za celé tři roky produkce pětistovky vyrobili v Nuslích 1 000 kusů, pak 

jen za rok 32 přivedli na svět 3 020 „Villiersek“. Po dvou letech se poměr mezi zisky ze 

zbrojní výroby a z motocyklů dramaticky obrátil. Výroba motocyklů vynesla 18 milionů 

proti 3 milionům za zbraně.
82

 Stopětasedmdesátky se vyráběly v různých verzích až do 

roku 1946 a celkem jich z výrobních pásů sjelo 27 535.
 83

 Heslo „lepší stroj za méně 

peněz“ navíc Jawa plnila doslova, protože při neustálém vylepšování motocyklu cena 

před válkou klesla pod 3 a půl tisíce (díky snižování nákladů na výrobu). 
84

  

2.1.4 Boom značky a obsazování trhu 

Janeček však s úspěchem „Villiersky“ nespal na vavřínech - naopak. Mementem 

mu bylo, že ve stejném  roce, kdy uvedl na trh svůj lidový motocykl, mu na jihu Čech 

vyrostla konkurence. Další zbrojovka - strakonická ČZ (Česká zbrojovka) přišla na trh 

se svým motokolem ČZ 76, přezdívaném „kaktus“. O rok později přidala silnější typ ČZ 

98 (prodávaný za 3 000 Kč
85

) a v roce 1934 přišla i s prvním skutečným motocyklem. 

ČZ 175 představovala pro Janečka vážnou konkurenci nejen cenou (4 250 Kč ve verzi 

standard), ale rovněž podobnými parametry a shodně proklamovaným (a nakonec i 
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výsledky podloženým) důrazem na kvalitu. Celkem dodala „Čezeta“ před druhou 

světovou válkou na trh další čtyři typy motocyklů v různých modifikacích.
86

 

 

Během 30. let splnil Patchett všechna zadání, která od šéfa dostal. Po lidové 

stopětasedmdesátce začalo konstrukční oddělení Jawy pod jeho vedením a šéfovým 

osobním dozorováním uspokojovat další zákaznické segmenty. Od roku 1934 jim 

nabídli nástupce silné, ale drahé pětistovky - čtyřtaktní Jawu 350 SV za baťovských 6 

950 Kč. Motocykl už měl v sobě ducha závodního stroje, což ještě podtrhla inovovaná 

verze s výkonnějším motorem OHV (o 2 000 dražší) o rok později. Třistapadesátky si u 

movitějších kupců získaly značnou oblibu (i pro řadu úspěchů tohoto typu 

v motoristických soutěžích) a dohromady se jich vyrobilo přes pět tisíc.
87

  

 

Jako mezistupeň mezi prvními dvěma motocykly přišla vůbec nejžádanější Jawa 

meziválečných let - dvoutaktní Jawa 250. První „typa“ se objevila na jaře roku 35 a 

jejím srdcem byl ještě anglický motor „Villiers“. Postupem času ale bylo celé ústrojí 

vylepšováno, až nakonec v roce 1939 dostala motor původní jawácké konstrukce. Ten 

tvořil poprvé kompaktní blok s převodovkou, a proto se poslední předválečné 

dvěstěpadesátky označovaly jako „duplex-blok“.  

 

Dvěstěpadesátka se vcelku rychle po zavedení stala šlágrem. Za 5 a půl tisíc 

korun poskytla řidiči vynikající zážitek z jízdy. Dokázala se dostat i přes 100 km/h, 

přitom při úsporné jízdě nespotřebovala víc než stopětasedmdesátka a na jednu nádrž 

dojela z Prahy do Budějovic a zpět.
 88

 Vyráběla se ještě po roce 1945 a dohromady jich 

přišlo na svět přes 14 000. Význam tohoto motocyklu v historii značky tkví ale i v tom, 

že byl prvním v řadě dvoutaktních dvěstěpadesátek v Jawě. Založil tradici, která vedla 

přímo k slavnému péráku a následně k celosvětové slávě motocyklů značky Jawa, která 

v tomto segmentu v poválečných letech kralovala.  
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Poslední volné místo na trhu s motocykly zaplnil Janeček v roce 1937. Na 

tradičním podzimním autosalonu v Praze představila nuselská zbrojovka nové 

motokolo. Propagační oddělení k té příležitosti vyhlásilo soutěž o nejlepší název nového 

stroje a z návrhů 15 000 účastníků byl vybrán název „Robot“,
89

 který vymyslel o 

šestnáct let dřív Karel Čapek. Robot byl první čistě původní konstrukcí zbrojovky. 

Pracoval na něm talentovaný člen Patchettova týmu Josef Jozíf, 
90

 který dostal zadání 

přímo od Janečka. Ten chtěl něco podobného, co vyrábí „Čezeta“ ve Strakonicích.
91

 

Výsledek se povedl a Jawa Robot se stala záhy velice populární. Velkou měrou i proto, 

že splňovala všechny legislativní předpisy pro motokolo.
92

 Řidič nemusel mít policejní 

evidenční číslo (SPZ), nepotřeboval vůdčí list a mohla řídit osoba starší 14 let. Navíc se 

za Robota neplatilo povinné pojištění ani silniční daň.
93

 Vzhledem i výkony se ale stroj 

blížil skutečnému motocyklu, takže nabídl přesně to, po čem mladí jezdci (a jezdkyně) 

toužili. To vše při ceně 2 790 Kč přineslo robotům obrovskou popularitu, která 

neustávala ani po válce a celkový výrobní počet přesáhl 12 000 kusů.  

2.1.5 Kvalita - budovaná hodnota značky  

Obsazováním trhu Janeček přecházel k základům marketingové koncepce řízení 

podniku, která „vychází z předpokladu, že firma může dosáhnout stanovených cílů, 

pokud správně odhadne přání a potřeby zákazníka na cílovém trhu a dokáže je 

uspokojovat efektivněji než konkurence.“ 
94

 Janeček se ale zároveň potřeboval vymezit 

vůči ostatním konkurentům na trhu., kteří nabízeli podobný produkt ČZ postupně 

zavedla motocykly stejných kubatur jako Janeček a technickou úrovní nezaostávala a i 

na zahraniční konkurenci nebylo radno zapomínat. Podle Baťova učení: “Nikdy se 

nevyplatí, nechat se v obchodě vyhodit ze sedla, protože dobýt zpět pozici, ze které jsme 
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jednou utekli, je horší, než ji udržovat. Ten, kdo dobývá, má totiž velké potíže 

v neznalosti věcí, které my již známe a ovládáme.“ 
95

  

 

Jawa ale potřebovala být lepší a přenést tuto pozici do smyslu positioningu. 

„Reklamní úsilí třeba pak soustřediti na určitých druzích, ve kterých by se obchodník 

snažil nabídnouti obecenstvu takové výhody, jaké by mohl těžko nabídnout závod 

jiný.“
96

 Soustředila se proto na budování konceptu kvality a odolnosti, kterou soudobý 

motorista vyžadoval. Při stavu cest a zátěži, která na stroje působila bylo jeho hlavním 

požadavkem, aby pokud možno vždy dojel - Jawa mu nabízela spolehlivost. Od počátku 

se měla projevit charakteristická vlastnost, která přispěla k úspěchu Janečkových strojů 

- preciznost a kvalita postupů (ne tolik technika, to až později, ale přesnost výroby).  

 

Starý pán byl jako všichni jeho souputníci zastáncem kréda, že „jedině jakostní 

výrobek obstojí v tvrdé konkurenci“
97

 Dnes Kotler kontruje heslem Siemensu: „Jakost 

znamená, že se vracejí zákazníci, ne výrobky.“
98

 Navíc přesnost vycházela z logické 

podstaty. Janeček byl založením a zbrojař a stejně tak jeho firma. Nástrojáři byli zvyklí 

vyrábět jemné precizní mechanismy, pracovat se setinovou přesností. Na tom nehodlal 

šéf nic měnit ani u motocyklů. „Jediným měřítkem tu byla kvalita. Když dělníkovi 

sesmekl na montáži klíč z matice, musel ji vyšroubovat, zahodit a nahradit novou.“
99

  

 

Na kvalitě výroby a důslednosti při zkouškách trval Janeček tím spíš, když se 

začaly projevovat první problémy převzaté konstrukce. Jeho duch vynálezce vedl 

podnik k tomu, aby soustavně vylepšovat všechno, na čem pracoval, ale taky věděl, jak 

špatnou reklamu tyto nedostatky dělají jeho firmě. Výrobky před uvedením na trh 

procházely stále náročnějšími kontrolami na zkušebnách. Oddělení technické kontroly 

bylo Janečkovou chloubou. Ve firmě mělo privilegované postavení a penězi na jeho 
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zařízení se rozhodně nešetřilo.
 100

 Prototypy nových motocyklů se prověřovaly ve všech 

vývojových fázích doslova šroubek po šroubku a než se přikročilo k výrobě, tovární 

jezdci s nimi najezdili stovky kilometrů. V roce 37 zavedli ve firmě kontrolní metodu 

rentgenové defektoskopie odlitků.
101

 O rok později pak i magnetoelektrické zařízení pro 

test povrchových vad, jež využívalo skutečnosti, že trhlina porušuje magnetické 

siločáry. 

 

V šéfově myšlení a prosazovaném stylu řízení podniku se odrážel stejný princip, 

který pak vyústil k vedení firem stylem absolutního řízení kvality (total quality 

management).
 
Jde o proces, v jehož rámci se má zlepšovat kvalita výrobku i celkový 

chod firem a všech jejich činností.
 102

 Podobně systém racionalizace, organizace práce a 

pracovních podmínek, který viděl Janeček u několikrát zmíněného Baťi uváděl do své 

firmy, a to dříve, než přišli Japonci a kaizen - nepřetržitý proces malých pokroků. „Jen 

k výrobě kulometů připravila zbrojovka 689 měřidel dělaných s tisícinovou přesností. 

Tak mohla být zaručena setinová přesnost součástek a 100% zaměnitelnost jednotlivých 

součástek.“ 
103

 Stejně se přistupovalo i k motocyklům  a výroba a vývoj měřících 

přístrojů a pracovních strojů patřil vždy k nedílné součásti práce vývojářů firmy   

 

Navíc Jawa nezůstávala u vnitřního tlaku na vývoj, ale přejímala i zkušenosti 

ostatních „jawistů“ - zákazníků, obchodních zástupců a mechaniků v servisech. I ty se 

promítaly do výroby a vylepšovaly se podle nich stroje i doplňkové úpravy. Vedle 

motocyklů se zlepšovalo a inovovalo i strojního zařízení a vyvíjeli se vlastní měřicí a 

kontrolní přístroje.
104

 Všechny tyto zkušební metody a postupy při výrobě pak náležitě 
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„prodávalo“ propagační oddělení Jawy v marketingové komunikaci a zákazníci byli 

neustále poučováni o všech nejpřísnějších vědeckých metodách, které Jawa při výrobě 

užívá. „Pokud je známo, nemá žádná jiná továrna motocyklů v Česko-Slovensku 

kontrolní zařízení té přesnosti a toho rozsahu jako JAWA.! 
105

Popisovalo se, jak každý 

motor běží hodiny na zkušební brzdě, než se vmontuje do rámu, celý stroj projede něco 

kilometrů na „umělé silnici“(válcových zkušebnách) atd.
106

 (viz příloha č. 5)  

2.1.6 Sportovní motocykly - reklama značky  

Samostatnou kapitolou ve výrobě předválečných motocyklů byly sportovní 

speciály. Vždyť George William Patchett kvůli nim původně do Jawy přišel
107

 a už při 

práci na „Villiersce“ připravil souběžně i závodní pětistovku podle vlastní konstrukce. 

Stroji se podle tvaru mohutného monobloku motoru říkalo „bedna“ a tovární jezdci 

v čele s Patchettem se na něm zúčastnili několika závodů. Patchett na kapotované 

„bedně“ dosáhl v roce 1933 i rychlostního rekordu 179,5 km/h. Na první pohled slabší 

se zdá rekord, kterého dosáhl ve stejný den tovární jezdec František Brand - 123km/h. 

Ten ho ale zajel na upravené Jawě 175. 
108

  

 

S netradičními návrhy a prototypy Jawa experimentovala o sto šest. „V rámci 

tehdejší republiky se jednalo o naprosto výjimečný jev.“ 
109

 A stál za ním kdo jiný než 

„pan šéf“ Janeček. Své konstruktéry pro tyto věci uměl zapálit a také si uměl vybrat 

odborníky. Velmi kladný faktor pro zbrojovku představovala vlastní vyspělá slévárna, 

v níž nebylo problémem zhotovit odlitky pro téměř všechny navržené prototypy.“ Vedle 

toho, že zkoušky a pokusy byly jaksi „leitmotivem“ Janečkova života, práce na 

sportovních motocyklech pro něj měla i ryze praktický a obchodní význam. Sportovní 

soutěžení a demonstrace technických možností strojů byl způsob propagace, který 
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Janeček považoval za zcela zásadní a nejúčinnější. Úspěšně se závodilo se už na prvním 

rumpálu a starý pán si tak brzy ověřil, jak dobrou službu mu sportovní akce dělají. 

Potom přistoupili v Jawě k jednoduché strategii. Pro závodní účely připravovali 

většinou pouze lehce modifikované verze sériových motocyklů.
110

 Takové stroje byly 

přímo požehnáním pro pracovníky oddělení propagace. Mohli plnit reklamní texty 

výčty úspěchů svých strojů a přitom zdůrazňovat, že zákazník kupuje stejně kvalitní 

mašinu, jaká vozí vavříny ze světových soutěží. A že jich nebylo málo. S jídlem pak 

Jawě narostla chuť a v průběhu třicátých let přivedla na svět celou řadu speciálů pro 

silniční, terénní a vytrvalostní závody a také velmi populární plochodrážní klání.
111

  

2.1.7 Automobily Jawa 

Janeček ale nehodlal skončit u motocyklů. Za jeho šéfování to nikdy neměl být 

cílový produkt či segment. Uvažoval jen v zájmu růstu svého podniku a šel přitom 

stejnou logickou cestou, jako ostatní výrobci na poli motorismu. (A řada firem začínala 

jako zbrojovky.) Vynechal sice obvyklá jízdní kola, ale jinak se stejně jako ostatní 

propracoval od jednodušších a levnějších výrobků (motocyklů) přes automobily až 

ke speciálním vozidlům (stihl jen několik prototypů, zejména pro armádu) či letadlům.  

 

Po výrobě aut začal Janeček pošilhávat hned s uvedením pětistovky, ale rozběhl 

ji až poté, co ho prodeje „Villiersky“ dostaly z červených čísel. Zvolil „už osvědčenou“ 

metodu koupě zahraniční licence. Vybral německou firmu DKW, a to hned z několika 

důvodů. Její modely „se staly v Německu symboly lidového vozu“
112

 a Janeček chtěl 

vyrábět lidový vůz. O vhodnosti této zákaznické kategorie ho utvrdil úspěch 

stopětasedmdesátky a zrovna tak nástup vozů Aero 500, které mu udělaly čáru přes 

rozpočet při uvedení pětistovek. Navíc měly licenčně zakoupené vozy DKW 701 

Meisterklasse dvoutaktní motory a dřevěnou karoserii - tedy vše, na co byl Janeček 
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zařízen.
113

 Práva na výrobu vozu ho stála 400 000 Kč plus dalších 160 Kč za každý 

vyrobený automobil. Od podpisu smlouvy 27.3.1933 však musel doplatit skoro 

100 000 Kč nadplán, protože licence měla tzv. zlatou klauzuli (proti změnám kurzu 

měny) a koruna za dobu výroby dvakrát devalvovala.
114

   

 

Janečkův první automobil Jawa 700 se ukázal světu na jarním autosalonu v roce 

1934 - jen rok a půl po uvedení „Villiersky“. Prodeje začaly slušně, za první rok to bylo 

204 vozů. Důležitými faktory byla  prodejní cena 22 900 korun a stejně jako u 

motocyklů hlídaná a náležitě propagovaná kvalita. Vedle obšírných a důkladných 

zkoušek, kterými procházely automobily stejně jako motocykly, měli například 

v Kvasinách unikátní stroj v celé ČSR, který měřil vlhkost každého kusu dřeva 

použitého při výrobě. Rámy se natíraly vysoce odolnými laky, jaké se používaly na 

trupy lodí. To vše bylo možné vyčíst v reklamních textech o vozech Jawa.
115

 

Konstrukčně se auto od německého vzoru moc nelišilo, namnoze koženkový plášť 

postupně nahradilo oplechování, zlepšoval se výkon motorů a dalších komponentů, 

zkrátka typický vývoj „po Janečkovsku“. Od roku 36 přišel motor s nižší kubaturou, tím 

pádem se název změnil na Jawa 600. Vyráběly se v uzavřené verzi i v modelech 

roadster a kupé a pro náročné zákazníky připravila Jawa speciální nabídky. Za příplatek 

v řádu stokorun namontovali do vozu hodiny, sportovní tachometr nebo dokonce 

radiopřijímač zn. Microphony!
116

   

 

Celkem se vyrobilo přes 1 500 vozů Jawa 600 a 700, které byly i v nákladní  

verzi či jako taxíky. 
117

 Úspěch ale nebyl takový, jak si Janeček naplánoval. Tentokrát 

za tím nestála ani tak nevhodnost typu či technické nedostatky, ale konkurence na trhu. 

Všechny výrobce vehnala krize do soupeření ve stejném segmentu a tak si Janeček 

v roce 1937 postěžoval: „Bohužel skoro současně s mojí firmou přišla na trh malá 
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vozidla Praga (Praga Baby), Tatra (Tatra 57), Z Brno (Zetka Z-4) a Škoda (Škoda 

Popular), takže trh byl malými vozidly přesycen a všechny výše jmenované továrny 

spolu ostře soutěžily - ovšem na úkor prodejních cen a nemožných protiúčtů.“
118

 Přesto 

si jako s motocykly po pár letech v Jawě troufli na vlastní konstrukci automobilu a 

v roce 1937 představili světu vůz Jawa Minor. Byl výsledkem práce konstruktérů 

Vykoukala, Kejvala a Bašteckého, kteří přešli do Jawy z Pragovky. Na rozdíl od své 

předchůdkyně byl čtyřsedadlový, opět ve verzi kabriolet, limousine a roadster. 

Nejlevnější verze stála 16 900 Kč a krom elegance tvarů a jízdních výkonů se 

v reklamách velmi zdůrazňoval tichý chod motoru (uloženého v gumových 

silentblocích) i výfuku. Během jednoho roku se výroby zvýšila na 6 až 7 aut denně a do 

okupace dodala Jawa zákazníkům (i ve speciální armádní úpravě) 1990 Minorů.
119

    

2.1.8 Závodní modely  

Přirozeně, že reklamní model osvědčený u motocyklů se přenesl i k autům a 

Jawy se v upravených verzích účastnily do četných závodů a soutěží. Janeček ohromil 

veřejnost zejména speciálními Jawami 700 Sport, které ukázal měsíc po představení 

sériové verze. Pro práci na karoserii pozval do Čech švýcarského odborníka ing. 

Jaraye
120

 a zatímco v továrně opravovali Mercedes, se kterým cestou havaroval, Jaray 

vytvořil pro Janečka chassis (karoserii) přísně proudnicových tvarů, na které uplatnil 

všechny své aerodynamické patenty. Dva takzvané „míláky“ pilotované továrními 

jezdci se s velkou pompou účastnily 2. ročníku populárního závodu „1000 mil 

československých“. První, vedený Kaiserem, dojel na senzačním druhém místě a další, 

v rukou Vitvara, stihl ještě před odstoupením pro poruchu vytvořit rychlostní rekord 

průměrných 84 km/h mezi Prahou a Bratislavou. 
121
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O rok později už se závodu účastnilo hned sedm vozů a Janeček je náležitě 

vypravil. Jasně červené vozy řídili tovární piloti v bílých kombinézách a červených 

baretech, aby nebylo pochyb o původu naparáděných strojů - Janeček předvedl perfektní  

korporátní komunikaci značky na jedné z nejsledovanějších sportovních akcí v zemi. 

Tisk psal o vítězné posádce Kaiser - Kronenberg, která zvítězila časem o dvě a půl 

hodiny lepším oproti předchozímu ročníku!
122

 V roce 1937 získaly vozy Jawa první dvě 

místa ve velké mezinárodní soutěži „Malou dohodou“ a Antonín Vitvar celkem třikrát 

vyhrál náročný horský závod „Krakonošův pohár“.
123

 (viz příloha č. 6) 

 

Závodilo se i s Minory. Největší úspěch měly v předvečer okupace na slavné 

Rallye Monte Carlo. S neupraveným, sériovým vozem se Vitvar s Musilem drželi na 

předních příčkách až do chvíle, kdy ve Štrasburku požádali o pomoc s navigací taxikáře. 

Ten je ale vyvedl na druhou stranu města a jawisté se propadli z 2. na 8. místo. Porota 

jim alespoň udělila první místo ve zkoušce pohodlnosti vozu. 
124

 

2.1.9 Letecké motory 

Janeček nechtěl končit s motocykly a automobily. Myslel výš, a to doslova - 

chtěl začít s letadly. V roce 35 se rozhodl oprášit pokusy z Křivoklátska a přivedl do 

Jawy Zdeňka Piláta, konstruktéra leteckých motorů z firmy Walter. Protože se osobně 

přátelil s majitelem firmy Kumperou, nejenže mu vysvětlil „zradu“ jeho zaměstnance, 

ale vyjednal i licenci na motory, na kterých Pilát ve Waltrovce dělal.
125

 Letecký 

program se ale v Jawě dlouho neudržel, hlavně kvůli neúměrné finanční nákladnosti. 

Tečku za leteckými motory podtrhla i nehoda, při které se z testovaného motoru 

uvolnila vrtule a málem zabila Janečkova syna, který obcházel továrnou na inspekci. 
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3 Dozvuky první republiky - cesta k síle značky  

3.1.1 Změna vedení podniku   

Na konci 30. let se podnik rozrostl o poslední velké akvizice „šéfa Janečka“. 

Přibyla opravna vozidel a kontaktní místo pro zákazníky „Jawa Service“ v Praze na 

Pankráci a montovna v Brodcích u Týnce. Zde se kompletovaly automobily dovážené 

po železnici z karosárny v Kvasinách, kterou koupil Janeček i s blízkou pilou v Solnici 

už v roce 28.
126

 Po skončení výroby granátů a výbušnin Janeček také přeměnil 

pyrotechnický závod v Zámcích u Prahy na výrobnu kancelářských potřeb, aby aspoň 

nějak upotřebil nevyužitý objekt, který se mu nepovedlo prodat. Výrobky (gumy, 

svorky, inkousty, indigo aj.) pak uvedl na trh pod značkou Gamma.
127

  

 

Ve svém velkém snu „Janečkově impériu“ ale továrník neuspěl. Podle 

pozdějšího hodnocení jeho nástupce Freie hlavně proto, že to „byl člověk s velkým 

rozhledem, avšak příliš podivínský, příliš průměrný na to, aby se mohl stát 

podnikatelem vysněného kalibru. Svůj podnik vedl příliš domáckým způsobem.“
128

 

Překotnost a nekoncepčnost Janečkova rozhodování dospěla už ve třicátých letech do 

stavu, kdy ohrožovala samu existenci továrny. 

  

Jako spasitel přišel do Jawy JUDr. Jaroslav Frei (však měl taky Kristova léta). 

V roce 1937 nastoupil jako tajemník, ale de facto se stal finančním ředitelem a velmi 

rychle i pravou rukou až hlavou „šéfa“. Do Jawy přešel z místa ředitele správkárny 

firmy Aero (AERO Service). V oboru se ale pohyboval na různých pozicích řadu let. 

Nechyběl mu světový rozhled, vzdělání (vystudoval práva) a kontakty a Janeček se záhy 

ujistil, že vybral dobře, i když musel slevit ze svých zvyků. Ve svém deníku Frei psal 
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v roce 1939: „ačkoliv byl (Janeček) osobně velmi obtížný a nesnášel naprosto kritiku 

svých chyb, byl mnou přinucen, aby se podvolil mému názoru a vedení. Nezapomenu na 

den, kdy na můj zákrok odvolal své rozhodnutí o půlmilionové investici, ačkoli již dal 

příkazy ředitelům. Řekl tehdy:´Co mám dělat, doktor Frei nám to nedovolí!“  

 

Když Janeček Freie přijímal, věděl v jak těžké situaci firma je a co po něm chce. 

O tom svědčí i plat, který mu dal - 20 000 korun měsíčně. Za jednu výplatu si tajemník 

mohl koupit Jawu Minor a Robota k tomu.
129

 Do vedení podniku ale přinesl řád, 

systematičnost a efektivitu. Když Frei do zbrojovky nastupoval, dlužila bankám 36 

milionů korun, přičemž Janeček neustával v investicích do dalších projektů a pokusů. 

Ročně se za různé zkoušky a pokusy v jeho dílnách utratil jeden až dva miliony.
130

 

Krom toho chtěl Janeček stavět velký obchodní dům v Praze (měl zakoupené pozemky 

na místě dnešního OD Kotva) a závodní dráhu v Týnci nad Sázavou.
131

   

 

To všechno začal Frei oklešťovat už po prvních týdnech, kdy se seznámil 

s chodem továrny a v interní zprávě Janečkovo obchodní počínání zevrubně zkritizoval. 

„Neúměrné investice jsou tím tíživější, že nebylo investováno na zlepšení a zlevnění 

výroby, nýbrž na rozšíření o nová výrobní odvětví. Při tom nebylo celkem vůbec 

pamatováno na vážné řešení prodeje pro tato nová odvětví, takže asi 70 % investic leží 

ladem a vyžaduje si nad to značné udržovací náklady“ 
132

 Frei prosadil značné škrty ve 

výdajích a naopak přidal reklamě a obchodu. Trval na důsledném vedení „propagandy“ 

a přišel s moderní prodejní politikou a masivní inzercí, která zvedala tržby.
133
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3.1.2 Jawa za okupace   

Až za války proběhlo Janečkem naplánované akcionování firmy. Základní jmění 

v akciích - 50 milionů korun, bylo rozděleno mezi Janečkovy děti a ve správní radě 

zasedli Jaroslav Frei a Karel Peter.
134

 Ti dva měli hlavní podíl na tom, že Jawa bez 

úhony prošla složitým obdobím 2. světové války a co víc - prošla tak znamenitě, že po 

jejím skončení měla nakročeno k tomu, aby diktovala motocyklový vývoj v opravdu 

světovém měřítku.  

 

Příjezd okupačních vojsk zpočátku v obchodu nic významného nezměnil. Jawa 

měla reklamní materiály v české a německé verzi už před válkou, teď jen v příručkách 

upozornila řidiče, že napříště po silnicích pojedou vpravo. Pak ale nastaly horší časy. 

Od 1.4. 1940 se území Protektorátu Čechy a Morava stalo integrální součástí říše a 

padla celní omezení pro německé stroje.
135

 Skončila konkurenční výhoda, ale brzy to 

bylo stejně jedno, protože se smrákalo nad celým obchodem. Zavedl se přídělový 

systém a motocykl nebo automobil mohl koupit jenom člověk se zvláštním povolením 

(lékaři, úředníci, živnostníci a samozřejmě prominenti). V roce 1941 prodala Jawa 92 

vozů a 440 motocyklů. V té době už ze skladových zásob, protože továrny nastoupily 

válečnou výrobu a vlastní vývoj byl zakázán pod nejpřísnějšími tresty jako sabotáž.
136

  

 

To ale vedoucí pracovníky neodradilo, a ač měli několikrát namále (což 

zachraňoval obvykle sám ředitel Frei a prof. Peter), vyvíjeli stroje dál. Frei objednával 

stále nové a nové nástroje (údajně pro válečné zakázky)
137

 a dokonce využil zadání na 

motory firem Junkers a DKW k tomu, aby se svými lidmi infiltroval něco z posledních 
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novinek v jejich civilní výrobě.
138

 V továrně v Týnci se skrývaly strategické suroviny i 

předválečná produkce.  Frei se svými lidmi využil toho, že vedle závodu byla uzavřená 

oblast a výcvikový tábor SS. V opuštěných stodolách a hospodských sálech proto ukryli 

8 000 motocyklů a 700 automobilů. Ředitel nezapomínal ani na monitoring 

zahraničního odborného tisku, v rámci vedení podniku objížděl Evropou, sledoval 

trendy a udržoval též kontakty s mladým Janečkem v Anglii. Všichni věděli, kam při 

své práci směřují, ale všichni také věděli, kam by zamířili v okamžiku prozrazení. 

3.1.3 Ilegální vývoj 

Vývoj nových strojů se soustředil v závodě Jawa Service na Pankráci, kde sídlila 

správkárna motocyklů a automobilů. Činnost se nezměnila, ale servisovaly se stroje 

wehrmachtu. Dílna tak měla přístup k nedostatkovému benzinu, lakům, pneumatikám i 

oficiálním povolením pro testovací jízdy a pod vojenskými barvami se zkoušely 

prototypy. Dokonce proběhla tajná konference odborníků, bývalých továrních jezdců,  

techniků i obchodních zástupců Jawy a jinak důležitých lidí. Ti byli seznámeni 

s plánovaným postupem Jawy i s pracemi na prototypech a jejich připomínky a 

informace byly zapracovány do dalších plánů.
139

  

 

Nespalo ani propagační oddělení, vedené Ing. Häcklem. „Soustavně byly 

propracovávány mírové obory práce: nábor (tedy reklama), prodej, služba zákazníkům, 

organisace, plánování a vypracována úplná soustava účasti zaměstnanců na výsledcích 

podniku. Nábor má úplně připraveny dvě prvé propagační akce a veškerý materiál pro 

ně, včetně diapositivů, štočků atd. Pro nábor postavena byla specielní karoserie 

náborového autobusu a je připravena k namontování na chassis v Kvasinách.“
140

 

 

Výsledky, kterých bylo dosaženo přímo pod rukama německých okupantů, jsou 

ohromující. Vzniklo 23 hotových a 13 rozpracovaných prototypů motocyklů, dalších 15 
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různých motorů a 9 prototypů automobilů. Mimoto ještě dálník a mikrocykl - díla 

konstruktéra Anderleho a dokonce prototyp větrné elektrárny.
141

 V roce 44 byl 

kompletně hotov, připraven a odzkoušen pro sériovou výrobu model Jawy 250 (slavný 

pérák) a vůz Minor II. Osvobození však přišlo z pohledu Freie za pět minut dvanáct, 

protože na jaře byl gestapem zatčen prof. Peter a v dubnu, po dalším z mnoha udání na 

Jawu očekával i Frei finální návštěvu tajné policie každým dnem.
142

 Naštěstí pro něj 

přijela už za měsíc do Prahy rudá armáda. Ale štěstí to bylo jen dočasné.       

3.1.4 Přípravy na expanzi Jawy  

Po osvobození se Frei cítil připraven na úspěšný start nového a světově 

dominantního závodu. Chtěl budovat podnik schopný vyrábět 100 000 motocyklů ročně, 

desetkrát víc než před válkou. Stejně jako Janeček plánoval jeho centrálu v Týnci a 

počítal i se stavbou bytů a domků pro zaměstnance, hotelů, stadionu, obchodního domu 

a školy s internátem pro učně.
143

 Nezapomínal ale ani na systém prodeje a systematické 

šíření jména značky. Häcklův tým s předstihem připravil zmíněnou mírovou kampaň. 

Už v během jara roku 1945 dostali zástupci Jawy dopis s instrukcemi, podle nichž si 

měli připravit desku na poutač, předem stanovený počet písmen a další dekorativní 

prvky. Po válce pak v jeden den obdrželi pohlednici, která jim ukázala způsob dekorace 

poutače a na zadní straně byl razítkem otištěný slogan ze zadaných písmen. Kampaň 

měla název „V nový život“ a značka se měla připomenout zákazníkům hned v prvních 

svobodných dnech. Týden po osvobození už lemovaly celou zem pestrobarevné plakáty, 

na kterých byla kytice květin svázaná trikolórou a logo značky Jawa.
144
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Vedení závodu mělo vše schystáno tak, že Dr. Frei ve zprávě z května 1945 

počítal s téměř okamžitým rozjezdem výroby. Ze zachráněných dílů měl do konce roku 

vyrobit cca 8 200 motocyklů. Od prvních měsíců roku 46 už počítal s novými 

„válečnými“ modely. Na trh chtěl dodat 25 000 motocyklů a 1 000 vozů.
145

 Chystal se 

hodovat nad troskami firmy DKW a přebrat její zákazníky v Evropě. Jenže všechno 

bylo jinak 

3.2 Jawa v éře komunismu  

3.2.1 Poválečný rozjezd  

Výroba se podle očekávání nerozběhla. Problém byl s dodávkami, úřady, 

službami. Překonávaly se obtíže nelehké poválečné obnovy, to se ještě dalo pochopit. I 

tak Jawa dokázala dodat zákazníkům první stroje ještě v létě 1945 a do roka vyrobila 

10  000 motocyklů a 700 vozů Jawa Minor. Freiův sen a cíl ale mizel v nedohlednu. 

Podmínky nutné k tomu, aby se mohl uskutečnit, se začaly rozpadat a jeden po druhém 

padaly principy svobodného rozvoje, konkurenčního tržního prostředí a tlaku na 

prodejní i technologický vývoj.  

 

Zbrojovka Ing. F. Janeček byla dekretem prezidenta znárodněna a přešla na 4 

roky pod Zbrojovku Brno 
146

 Ředitel Frei byl postupně odstaven. Pracoval v organizaci 

mezinárodního obchodu, ale kontakty, které zajistil a které chtěla osvobozená republika 

využít, mu nakonec byly připsány na „seznam hříchů“ po únoru 48. Po něm opustil i 

s rodinou republiku.
147

 Z jeho válečných plánů zbylo pramálo. Závody bývalé 

zbrojovky byly postupně rozděleny. Nový Minor (zcela v duchu výrobně-obchodní 

„koncepce“ následujících let) převzala firma Aero, která ho pod názvem Aero Minor 

prodávala, ale montoval se v závodech Letov a Walter.  
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3.2.2 Expanze značky do světa  

Pořád tu ale by světový motocykl, který měl potenciál na to, vytáhnout Jawu na 

výsluní mezi evropskými a světovými značkami. Nový typ dvěstěpadesátky ukázal 

revoluční a velmi elegantní konstrukci. V roce 1946 byl představen na prvním 

poválečném autosalonu v Paříži a získal zlatou medaili za konstrukci i za design. 

Hovořilo se o motocyklu, který předběhl dobu o několik let a řada jeho nových prvků se 

pak stala vzorem pro další výrobce. Podle inovativního odpružení zadního kola dostal 

nový typ jméno “pérák“.
148

  

 

Právě s pérákem se Jawa stala světovou značkou, pokud jí ještě do té doby 

nebyla. Motocykl měl pronikavý obchodní úspěch. Vyvážel se do 112 zemí světa a 

zájem byl tak velký, že se reklamní letáky omezovaly víceméně na informace, jak se 

k motocyklu dostat.
149

 V základní 250cm
3
 a 350cm

3 
verzi se vyráběl až do roku 1956, 

ale vznikaly různé úpravy od motokrosových speciálů až po indické tříkolky Jawa 

Rikša. K ohromujícímu úspěchu vývojářů péráku (a k stejně ohromujícímu fiasku 

patentoprávní ochrany komunistického Československa - pouze část výrobců Jawě dle 

platných licencí a patentů platila) je ještě dlužno dodat, že velmi podobné, nebo do 

šroubku okopírované stroje se vyráběly v Německu, Španělsku, Belgii, Japonsku a 

Anglii. „Největší ohlas mělo v Jawě zahájení výroby jejich motoru u firmy Villiers. 

Učeň předstihl svého mistra.“
150
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V padesátých letech se vyrábělo až 60 000 péráků ročně. Celkově jich bylo jen 

vyexportováno přes 180 000.
151

 Byl to právě tento motocykl, který otevřel Jawě dveře 

do světa a dodnes je skutečným králem mezi všemi typy značky, což dokazuje i počet 

dochovaných, provozovaných a rekonstruovaných veteránů s fankluby po celém světě.  

3.2.3 Až na vrchol a zpět  

Očekávaný boom značky přišel, ale fungoval na zcela principech a rozhodnutích. 

odlišných stylu meziválečné éry. Důkazem budiž to, že její dva největší konkurenti  

Jawa a ČZ byli spojeni v jeden podnik a vyráběly motocykly „jednotné národní řady“, 

kdy si u stejné konstrukce rozdělili kubatury. V ní vznikal i nástupnický model péráku, 

tzv. „kývačka“ Jawa-ČZ typ 353 a 354, se zadní kyvnou vidlici - odtud název. Tento typ 

se stal vůbec nejprodávanějším strojem v historii značky. Vyvážel se do 120 zemí světa, 

a to i do takových zemí, „kde splýval pojem motocyklu se slovem JAWA.“
152

 

Motocykly se i licenčně vyráběly v řadě zemí třetího světa - např. v Turecku, v Egyptě a 

hlavně v Indii (Yezdi) a dodnes na Kubě (Rodar). 
153

. V té době lze hovořit o „naplnění“ 

snu Ing. Janečka a Dr. Freie. Jawa sahala na trůn největšího světového výrobce.
154

  

 

Co se týče „klasické“ komunikace a propagace firmy, ta byla pochopitelně 

zaměřena hlavně na export. V domácí provenienci stačilo připomenout, že Jawa „je“ a 

prodává se v Mototechně. Vývoz a komerční aktivity zajišťovaly státní podniky
155

 a 

zahraniční prodeje probíhaly přes sítě zástupců a subdodavatelů. Relativně standardní 

marketingová komunikace probíhala na vyspělých trzích - tam ale značka postupně 

ztrácela dech. O prodejích na východ zase rozhodovaly víc než marketingově 

komunikační aktivity hospodářské dohody a objednávky v RVHP. Od 50.let, kdy byla 
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výroba zaměřena k jednotné koncepci a skončilo se s vývojem jiných  produktových řad 

jako třeba pokračování čtyřtaktní Jawy 500, byl západ pro Jawy vítaným přilepšením 

státních valutových rezerv, ale nikoli prioritní oblastí. Jawa Californian z 60. let byla 

poslední „zámořskou“ snahou. Další prototypy té doby skončily na papírech jako 

většina „nevhodných nápadů“ z doby před srpnem 68.  

 

V reklamě dostávaly největší komunikační prostor zahraniční veletrhy a stejně 

jako u Janečka - sportovní propagace. Jawa připravila během 50. - 70. let stroj téměř pro 

každou myslitelnou disciplínu motocyklového sportu. Slavnou éru přinesly Jawě 

okruhové závody ze 60. let (a legendární jezdci František Šťastný a Gustav Havel). 70. 

léta byla ve znamení mezinárodní soutěže Šestidenní a ve stejné době začala éra 

absolutní hegemonie plochodrážní speciálů, které dělaly jméno uvadající značce i 

v době, kdy už na komerčním trhu vyklízela pozice.  

 

Na poli dvoudobých motorů Jawa po válce dominovala dvacet let. Činila tak ale 

způsobem, který by Janeček a jeho nástupce nikdy nezavedli. Slavná „Kývačka“ 

symbolizuje jak největší slávu značky, tak styl a důvody jejího odchodu ze světové 

scény. Zatímco nejúspěšnější předválečný model - Jawa 175 se mezi první a poslední 

sérií změnil v takřka jiný motocykl,
156

 Jawa 353/4 se prakticky beze změn vyráběla po 

dvacet let! Direktivně řízená výroba v RVHP byla absolutním opakem stylu, který 

prosazovala Jawa v první republice.  

 

Že Jawa nebude protekčním dítětem socialismu uvedl už výrok prezidenta 

ČSSR
157

Antonína Novotného: „Do socialismu na motocyklu nepojedeme - každý dělník 

bude mít auto.“
158

 Stát navíc nechal civilní výrobě strategické materiály 2 jakosti, 

neinvestoval do strojního parku a zisky z exportu látal neúspěšné hospodářské výsledky 

jiných oblastí. Jawa musela předat část výroby jinam a stejně jako další podniky tříštila 

výrobu do různých měst v ČS(S)R kvůli rozvoji průmyslu a pracovního trhu (přestala i 

vyrábět vlastní motory - ty dodávala ČZ). Montovala tak plochodrážní speciály 
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v Divišově,
159

 pionýry a další lehké stroje v Povážské Bystrici. Motory odebíral i 

podnik VELO - výrobní družstvo Hradec Králové, kde od r. 50 do r. 75 vznikaly 

populární „hadráky“ - vozidla Oskar / Velorex a kam byla od 60. let předána výroba 

postranních vozíků Jawy. 

 

Požadavek doby, letitá produkce stejných modelů, vedl ke stagnaci, zaostávání v 

technické vývoji a ztrátě „světovosti. Jestliže ještě v 60. letech přicházela Jawa s  

inovacemi (velký úspěch měla hlavně automatická spojka),
160

 o deset let později byly 

jasně patrné známky degradace a ztráty konkurenceschopnosti. Sportovní úspěchy 

vydržely do 70. let, pak se Jawa začala stahovat i z tohoto pole. Postupně se stávala 

prodejnou jen na východních a rozvojových trzích, kde se inovace nežádaly (spíš pevné 

a jednoduché motocykly). Do Sovětského Svazu se vyvezly přes 2 miliony motocyklů. 

Pokud jde o výrobní čísla, v roce 76 oslavili dvoumilióntý motocykl v historii podniku, 

hranice 3 milionů padla v roce 87 a dnes už má Jawa za sebou přes 4 miliony strojů. 
161

   

3.2.4 Obnovené začátky Jawy  

90. léta představují labutí píseň slavné značky a v nových poměrech hospodářské 

a společenské transformace se brand Jawy mění v stárnoucí a sentimentální legendu. Už 

ale není žádanou kvalitou na poli motocyklů. Zatímco trh s veterány nabírá na obrátkách 

a ceny strojů závratně rostou, což dokazuje stále vysoký kredit a potenciál značky, 

současné výrobky stagnují a nejsou schopny jej vytěžit. Jawa v důsledku nesmyslných 

reorganizačních plánů v době socialismu, de facto ztratila možnost samostatné existence 
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a musela se vrátit k původní Janečkově metodě - nákupu zahraničních komponent. Přes 

řadu pokusů nenašla partnera, jaký se pro mladoboleslavskou Škodu objevil v podobě 

koncernu Volkswagen. Problémy má i oddělený podnik Jawa Divišov a.s., který těží 

z úspěšné tradice plochodrážních speciálů.  

 

Další osud originální značky je těžko odhadnutelný a výrobní i komunikační 

strategie nástupnické firmy JAWA Moto nevyznívá přesvědčivě. Ve zdůrazňované 

firemní filosofii
162

 například vztah k životnímu prostředí kontrastuje s faktem, že Jawa 

dosud neměla vlastní motor odpovídající ekologickým normám Evropské unie a své 

klasické dvoutaktní Jawy 350 proto může vyvážet jen do zemí s mírnějšími předpisy. 

Proklamovaná orientace na potřeby zákazníků zase neobstojí ve srovnání například 

s japonskými značkami, které jsou schopné zákazníkům dodat či vyrobit součástky i na 

40 let starý motocykl, zatímco Jawa má díky kompletaci výroby z různých částí od 

jiných výrobců i ztrátám v podnikovém archivu s náhradními díly problémy. Přesto 

firma v loňském roce představila nový vývojový program a ohlásila změnu výrobní 

strategie. Po 50 letech se Jawa vrací k výrobě vlastních čtyřtaktních motorů a hodlá se 

zaměřit na exkluzivní malosériovou produkci s tím, že dosavadní modelovou řadu 

předprodá v licenci. 
163
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4 Ekonomická a společenská situace v meziválečném 
Československu  

 

 

Za rozhodné období pro zachycení chování a budování značky Jawa jsem zvolil 

dobu meziválečného Československa. Oproti situaci za 2. světové války nebo následné 

komunistické éře ji totiž můžeme označit jako „svobodně podnikatelské“ období. 

Základní principy a ekonomické vazby jsou srovnatelné se systémem, v kterém žijeme 

dnes a který pro své fungování v tržně-konkurenčním prostředí využívá, či přímo 

vytvořil moderní marketingovou komunikaci. To, co aktuálně pojmenováváme a 

zkoumáme pomocí pokročilých marketingových metod a teorií, můžeme pozorovat už v 

prostředí první republiky. Proto bude žádoucí rozebrat situaci značky Jawa v té době 

podrobněji.     

 

Přes zmíněnou podobnost však mělo podnikání a chování na trhu první 

republiky svá specifika, která považuji za nutné v souvislosti s obchodní činností Jawy 

zmínit. Kotlerova moderní definice hovoří o marketingovém prostředí, které: „se skládá 

z vnějších faktorů, které ovlivňují realizaci marketingových aktivit zaměřených na cílové 

zákazníky; vytváří jak příležitosti, tak rizika, které je nutné pro úspěch firmy neustále 

analyzovat a reagovat na vývoj.“
 164

 Toto prostředí, kterému je firma vystavena a které 

musí při svém působení zohledňovat, lze rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí.
165

 

Mikroprostředí (chování a fungování samotné firmy, její vztah k zaměstnancům a 

interakce s okolím, dodavateli, konkurencí, zákazníky, širokou veřejností atp.) bude 

obsahem další kapitoly, která důkladněji rozebere marketingové a komunikační projevy 

značky. Je ale třeba rovněž alespoň základně popsat makroprostředí prvorepublikového 

státu (podmínky demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické, kulturní 

atp.), ve kterém Zbrojovka Ing. F. Janeček vznikla a šestnáct let fungovala. Na 

následujících stranách se tedy pokusím o jakousi PEST analýzu první republiky.  
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4.1 Celkový hospodářský přehled 

České země byly ještě v rámci Rakousko-Uherska nejprůmyslovější oblastí 

státu. Po vzniku Československa bylo na jeho území soustředěno 70 % výroby bývalé 

monarchie, což nové republice významně pomohlo.
166

 Český kapitál se sice nemohl 

rovnat síle zavedených struktur německých a rakouských, ale vzmáhal se a hospodářská 

síla v zemi byla. Na druhé straně vyspělost českých zemí kontrastovala se zaostalostí 

dalších částí státu - Slovenska a Podkarpatské Rusi. To byly výrazně agrární oblasti bez 

kvalitní infrastruktury, elektrifikace, ale i bez vzdělaných lidí schopných vést úřady a 

organizace. Budování státu je tedy spojeno s „vývozem“ inteligence a prostředků 

z Čech do ostatních oblastí. Kupní síla a (jakož i další podmínky pro motorismus) byla 

soustředěna hlavně v českých zemích a v jejich průmyslových oblastech.  

 

Po rozpadu celních bariér bývalé monarchie podniky v nástupnických státech 

přišly o velký a zajištěný trh a byly vystaveny konkurenci silnějšího a kvalitativně 

lepšího průmyslu vyspělé Evropy - hlavně obnovujícího se Německa. To mělo odraz na 

domácím trhu a samozřejmě stejné problémy překonávaly exportní firmy, mezi které se 

Janečkova firma zařadila už se zbrojní výrobou. Kvůli malému domácímu trhu bylo 

Československo pro zachování hospodářského i agrárního růstu nuceno vyvážet, ale 

zvlášť na vyspělých trzích mělo problémy. Největším obchodním partnerem, ale i 

konkurencí byly tradičně německé oblasti. Z jejich vlivu se stát nedokázal vymanit, ač 

se o to snažil hospodářskými a politickými úmluvami (např. Malá dohoda 

s Rumunskem a SHS - pozdější Jugoslávií od r. 1921). V neposlední řadě sehrála svou 

roli vládou udržovaná silná koruna, která podvazovala export. 

 

Specifickou záležitostí, byla celní politika většiny evropských zemí (včetně 

ČSR). Jak bude dále popsáno, působila tato zbraň dvousečně a pro Jawu jakož i další 

domácí výrobce sehrála roli dosti významnou. Další prvek, který narušoval volnou 

konkurenci na trhu, byl kartelový systém, který v první republice zákonně fungoval.  
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Podniky uzavíraly spolupráci a rozdělovaly si oblasti trhu a zisky, což mělo význam 

zvlášť pro velké firmy a zvlášť za krize, ale logicky to vzbuzovalo odpor zákazníků. 

Proto byl přijat kartelový zákon z roku 1933, který dohody kontroloval a reguloval. 

 

Z nástupnických států monarchie si Československo vedlo nejlépe, v roce 1924 

překonalo předválečné stavy výroby a v první dekádě poválečného vývoje patřilo mezi 

nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropy. Z celkového pohledu ale bylo Československo 

téměř ve všech hospodářských ukazatelích „rozkročeno“ mezi vyspělými (na ty dále 

ztrácelo) a slabými zeměmi. Index hospodářské vyspělosti HDP řadil ČSR mezi lety 

1925-1934 na 17. místo ve světě se 455$ na obyvatele.
 167

 Od konce 20. let ale silná 

konjunktura přecházela ve stagnaci. V roce 28 přišly první varovné signály let příštích a 

dva roky nato už každý znal pojem „krise“, které se přidalo přízvisko velká.  

 

Krize a její důsledky podstatně ovlivňovaly chování a obchod po celá 30. léta a 

přenesly se i do politického vývoje. Po pomalejším náběhu přišel kritický rok 31, kdy 

zkrachovaly středoevropské banky Kreditanstalt a Danatbank. Cyklická fáze krize trvala 

až do roku 35, kdy přešla do slabého růstu. Výroba poklesla v některých oblastech až o 

40 %, export dokonce o 70 %.
168

 Hotové výrobky trh neodebíral a kupní síla 

obyvatelstva se úměrně snížila. V letech nejhlubší krize počet nezaměstnaných 

převyšoval 1,2 milionu lidí. V důsledku toho tvořily rodiny bez příjmu ze zaměstnání až 

pětinu populace!
169

 Až do konce první. republiky se situace navrátila na úroveň roku 

1929.
170

 Z ekonomického pohledu si značka Jawa nemohla vybrat horší dobu, kdy začít.  
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4.2 Politická, kulturní a společenská atmosféra 

Politické, kulturní a společenské klima první republiky bylo bohaté a relativně 

otevřené. Pochopitelně ale musíme zohlednit a jinak chápat vymoženosti metropole a 

sociokulturních center a jinak život regionů (zvlášť Slovenska a Podkarpatské Rusi). 

Ambicí práce není popisovat architektonické, literární či umělecké hodnoty, které první 

republika zanechala. Jde ale o to, zmínit některé trendy, které jsou relevantní k tématu. 

Československo se přirozeně vezlo s dobou, ve které vzniklo. Nástup 20. století 

s množstvím technických vynálezů a pokroků ve vědě, neslo odraz ve vnímání lidí a 

moderním myšlením s daleko hlubšími dosahy. Sigmund Freud rozšířil obzory poznání 

lidské psychiky, motivací a jednání a Albert Einstein definitivně zpochybnil staré 

pořádky teorií relativity. Technologie a ekonomika se zásadně měnila, Amerika jako 

první vytvořila velký trh se všemi dopady na obchod, propagaci i společnost. Samo 

myšlení podnikatelů dostalo expanzivní a celosvětový rozměr a tak „ již v roce 1880 

mohl obchodník Henry Heinz prohlásit, že jeho trhem je svět.
171

  

 

Všechny změny byly umocněny rozmnožením informací a komunikačních 

kanálů. Prosazoval se telegraf, telefon, zcela samozřejmě počítáme s pestrou nabídkou 

tiskovin, novin, časopisů a knižní produkce, ale také s rozhlasem, který u nás začal 

vysílat v roce 1923 jako druhé pravidelné vysílání na světě 
172

 a s filmem. Společnost se 

zajímala o cestování, volný čas a významně nastupoval fenomén sportu. Přirozeně se 

tak objevili opinion leadeři z žurnalistiky, sportu, i filmu, které novým trendům a jejich 

produktům napomáhali ať už samovolně či v rámci záměrných marketingových sdělení.  

   

Politicky Československo představovalo relativně stabilní uskupení, které se po 

vybojování suverenity vůči okolním nástupnickým zemím a potvrzení mezinárodně 

dohodnutých hranic vyvíjelo směrem k demokratickým principům. Parlamentní 

demokracie
173

 v ČSR se vyznačovala velkým množstvím stran a politických subjektů. 

V návaznosti na to znala první republika prakticky jediný styl vlády, a to velkou neboli 
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duhovou koalici, což neumožňovalo pružnost zákonodárství. Strany byly logicky 

odrazem společnosti s řadou protichůdných názorů a četnými lobbyistickými skupinami, 

ČSR byla navíc mnohonárodnostním státem. Tradičním specifikem našich zemí je a 

bylo vytváření četných spolků, klubů a organizací, které aktivně ovlivňují své okolí. 

Motoristé nebyli výjimkou. Český klub Motocyklistů a Český klub Automobilistů 

vznikly už v roce 1904. Později se spojily a v novém státě už sloužil motoristům 

přejmenovaný Autoklub Republiky Československé (AKRČs).
 174

 Na vlně se svezly i 

jednotlivé značky a zakládaly či podporovaly vlastní fankluby a spolky.  

 

V první republice také stoupal význam žen ve společnosti a celé ženské otázky. 

Významně tomu přispěl T. G. Masaryk, jako první autorita ve státě a jeho manželka 

Charlotta. Ženám se ve větší míře než dříve otevíraly možnosti vzdělání, kultury a 

politiky.
175

 Oficiálně měly rovnoprávné postavení s muži garantováno už v prozatímní 

ústavě a definitivní potvrzení včetně volebního práva a práva být volena v ústavě z roku 

1920. V praxi bylo sice k rovnoprávnosti stále daleko, ale tlak zdola významně sílil a 

uplatnění žen na viditelných pozicích se postupně zvyšovalo. Zasedaly v parlamentu, 

prosazovaly se ve sportu a nejotevřenější jim byla tradičně kultura. I „obyčejné“ ženy 

měly silnější hlas as vyšší zaměstnaností se také stávaly ekonomická nezávislejší. Jawa 

byla i na tomto poli byla aktivní a ženský aspekt do své komunikace včlenila.     

4.3 Klíčové faktory v oblasti motorismu  

4.3.1 Společenské klima motorismu 

Automobilismus v mladém Československu neměl lehkou pozici. Na rozdíl od 

vývoje ve vyspělých zemích (hlavně Spojených států) se na něj nepohlíželo jako na 

tahouna průmyslu, ale jako na věc soukromého zájmu a stát jej nepodporoval. 

V „nedostatkové“ době po válce byly dokonce soukromé jízdy zakázány pod pokutou. 

Význam byl přikládán dopravě lodní (hlavně v návaznosti na mezinárodní obchod přes 
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Hamburg) a vlakové, kde převládal silný protekcionismus státních drah (Ministerstva 

železnic). „Automobilismus a letecká doprava musely být jako součást dopravního 

systému teprve založeny.“
176

 Motorizaci země se postupně zvyšovala v konjunktuře 20. 

let a na konci krize si i vlády začaly uvědomovat důležitost motorizace země 

v hospodářském i branně bezpečnostním kontextu a zlepšovaly její podmínky.  

.  

Vzhledem k tomu, že byl automobilismus zpočátku vnímán jako výstřednost a 

kategorie „luxusního zboží“, byla snaha jej zpoplatnit, kde se dalo a zejména obecní 

správy viděly řidiče jako vhodného „dárce“ do rozpočtu. V mysli starší generace lidí se 

ještě udržoval pohled na motorismus jakožto „negativní externelitu“ silnic. „V mentalitě 

počátku 20. století při pohledu na hřmot, poplašené koně a oblaka kouře a prachu 

převládala snaha zdanit automobil jako věc zbytnou, kterou je třeba omezovat a 

potírat.“
177

 Tak třeba narazil výrobce motocyklů Čechie - Böhmerland Liebish. Po 

četných stížnostech obyvatelstva proti jeho strojům vydala Zemská správa politická 

v roce 31 výnos, že: „všechny Liebishovy stroje musí být vybaveny tlumící klapkou, 

kterou je jezdec povinen aktivovat při průjezdu obcí.“
178

 Na druhé straně zajímavý 

článek vyšel v této souvislosti například v časopise Jawa v roce 1934. V něm Ing. 

Korecký obhajuje pokrok a snahy, které činí výrobci aut a motocyklů pro snižování 

hluku motoru i výfuků. Proti tomu poukazuje nulovým příspěvkem státních drah, 

pouliční dráhy a jiných „narušitelů“. Jawa takto nekomunikovala ojediněle a podobné 

články lze v duchu moderního pojetí označit za PR či sociální marketing.
 179

  

 

V letech poválečného růstu se však pohled na motorismus rychle měnil. Stával 

se nositelem pokroku a symbolem dynamiky moderní doby. „Byl to automobilový 

průmysl, který stál spolu s průmyslem leteckým už od zlomu 19. a 20. století v popředí 

technické a technologické nápaditosti a doslova omračoval dennodenně novými a 
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novými výboji. Amerika o generaci napřed ukazovala cestu.“
180

 V osobní rovině byl 

automobil či motocykl statutovým symbolem - značkou úspěchu. Podnikatelé a 

živnostníci zase viděli smysl motorizované dopravy v rozšíření svých možností a 

nezávislosti. Postupně se dopravní síť zahušťovala jak do počtu silnic, tak do počtu 

těch, kteří je využívali. Ve 30. letech už existovala poměrně hustá autobusová síť (ale 

pro dálkové spojení se užívala hlavně železnice), ve městech fungovala taxislužba a i na 

vesnicích jezdily automobily (hlavně nákladní) a motocykly.
181

     

 

Počet obyvatel Československa za první republiky povyrostl ze 13 milionů 

v době vzniku na necelých 14 a půl milionu před válkou.
182

 V prvním poválečném 

sčítání v roce 1922 bylo v ČSR evidováno 9 929 motorových vozidel (z toho 4 928 os.  

automobilů a  2 489 motocyklů). V roce 1930, tedy rok po vstupu značky Jawa na trh a 

po konci konjunktury, už to bylo 100 474 vozidel (40 848 os. automobilů a 32 531 

motocyklů). Na konci roku 1936 celkem 183.559 dopravních prostředků (84 844 os. 

automobilů a 60 153 motocyklů).
183

 Při přepočtu na hlavu to znamená, že automobil 

měl zhruba jeden člověk ze 168 a 237 lidí připadalo na motocykl.
 
 

 

Motorizovaný prostředek v meziválečné ČSR rozhodně nebyl standardem (to 

přichází v úvahu v 50. - 60. letech) a za vyspělou Evropou výrazně pokulhávala. K roku 

34 připadalo v nejrozvinutějších zemích Evropy (VB a Francii) jedno motorové vozidlo 

(součtem všech kategorií) na zhruba 30 lidí, v Německu 80 a v ČSR necelých 140. 

V USA až neuvěřitelných 5. 
184

 Postupně ale přibývalo domácích výrobců, racionalizace 

postupů snižovala ceny a naproti tomu rostla kupní síla a možnosti zákazníků, což 

zvedalo kredit celému oboru. Automobil a zvláště motocykl se stával dostupný středním 

vrstvám. Stále ale nabídka převyšovala poptávku a největší nepřítel značek byl malý 

okruh zákazníků. To byl jasný apel na uplatňování marketingových technik.  
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4.3.2 Platy a ceny  

Abychom se od obecných trendů posunuli k přesnější charakteristice situace, 

uveďme několik čísel pro srovnání cenových poměrů první republiky.
185

 Na začátku 

krize si dělník s dvacetiletou praxí v dobře platící firmě
186

 v Praze nebo v Plzni 

(nejrozvinutější regiony) vydělal 18 000 korun ročně. V menších městech - Olomouci, 

Bratislavě či Košicích už to bylo jen 9 500 - to odpovídalo celostátnímu průměru 

v průmyslových oborech. Úředníci - muži měli průměrný roční plat 16 a půl tisíce, ženy 

jen 10 000.
187

 Lépe na tom byli vyšší úředníci ve státních službách nebo středoškolští 

profesoři, ti vydělali i 30 000. Nejhůře placeno bylo tradičně zemědělské dělnictvo - 5 

000 korun za rok brali muži a 3 600 ženy.
188

 Janečkova zbrojovka minimálně 

v konjunktuře patřila mzdami k nejvyšším patrům. Průměrný plat ve výrobě byl 6 korun 

za hodinu, což je přes 14 000 korun ročně. Zaměstnancům se navíc prodávaly prototypy 

a zkušební stroje za režijní ceny. Podle vzpomínek ing. Maštovského „starý pán“ rád 

prohlašoval: „Já mám samý vynikající lidi a já jim dobře platím.“ A minimálně 

v lepších časech tomu tak bylo, protože Janeček řadu schopných lidí přetáhl 

konkurenci.
189

 Jenže pak si i tam krize vybrala daň a projevila se stávkou v roce 1935. 

 

 Janečkův první motocykl - 500 OHV se začal prodávat za zhruba 15 000 korun, 

tedy roční plat bohatších členů střední třídy. Motokola ať už od Janečka nebo od 

konkurence, stála zhruba pětinu, to už bylo reálnější. Janečkovy oblíbené Jawy 175 a 

250 stály v průměru od 4 do 6 tisíc a automobily z jeho továrny stály nejprve přes 

20 000, ale před válkou se blížily k hranici 15 000 korun. V době, o které je řeč, stála 
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půlka chleba nebo půllitr piva korunu padesát, kilo cukru nebo čtvrtka másla 6 korun, 

ale kilogram vepřového masa už 16 Kč. Nové pánské boty stály rovnou stovku, hodinky 

dvě až tři a sedm set celý oblek. Za vstupenku do biografu se platilo 3 až 5 korun, lístek 

na tramvaj stál v Praze korunu dvacet, taxík vás za stejnou cenu svezl půl kilometru a 

vlak třetí třídy zhruba šest.
190

 První roky krize s platy i cenami zahýbaly, ale v polovině 

30. let byly zhruba na stejné úrovni.  

4.3.3 Finanční aspekty motorismu  

Financování dopravního prostředku nekončí jeho pořízením, a proto je namístě 

uvést další faktory, které ovlivňovaly obchod s motorovými vozidly a jejich provoz. 

Daňové zatížení v ČSR bylo obecně na vysoké úrovni. Oproti předválečnému stavu 

došlo k prudkému zvýšení a až do nástupu krize dále rostlo. V průměru odváděl v roce 

29 každý občan státu 790 Kč ročně, což představovalo až desetinu výdělku.
191

 Až v 

krizových letech vláda daně snižovala a zaváděla podpůrná a sociální opatření.  

 

Daňová zátěž se v oblasti automobilismu projevovala ještě závažněji. Tím hůř, 

že během krize byly daně dál zvyšovány pro větší příjmy státu. Faktorů, které přispívaly 

k vysokým nákladům na provoz motorového vozidla ale bylo mnohem víc. Dávku z 

přihlášených vozidel ve svém obvodu vybíraly obce, na benzin a minerální oleje byla 

speciální spotřební daň a dovozní clo, platila se ještě 10% luxusní daň (pro motocykly 

do 1000cm
3 

zrušena 1924) a clo z pneumatik. Ty byly nedostatkové v celé první půli  

20. století, ve většině ceníků a reklam se také oddělovala cena bez a s pneumatikami.
192

 

 

V roce 1927 byla zavedena nová daň z motorových vozidel. (Proti ní vesměs 

protesty nebyly, protože peníze šly na opravy a zkvalitňování silnic.) Za krize se začal 

ze zákona benzin mísit s lihem, což zdražilo ceny pohonné směsi při zvýšené spotřebě. 

Z iniciativy Ministerstva železnic pak byly nově zdaněny automobily a autobusy 
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sloužící na živnost
193

 a naposled bylo uzákoněno i povinné pojištění (ručení). Většina 

daní byla navíc progresivního charakteru, tj. za vozidla vyšší kubatury se platilo víc. To 

vedlo zákaznickou poptávku do segmentu malých „lidových“ vozů (i motocyklů), kam 

následně směřovala i většina výrobců. Situace dospěla po roce 1932 tak daleko, že trh 

začal výrazně stagnovat. V roce 33 klesly prodeje nových aut o 30 % a tím i vyhlídky na 

výběr daní. Snahou o nápravu byl zákon o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění 

č.77/1935 Sb. z. a n., který situaci vylepšil a od roku 36 se daně snížily výrazněji. Vláda 

také podpořila automobilismus i osvobozením od daní pro nové stroje, různými odpisy, 

náhradami atp.
194

  

 

Uvedený výčet poplatků řidičů je základní, zdaleka ne úplný. Úhrnem to byly 

tisíce korun, které musel motorista vydat. Roční provoz stál zhruba desetinu pořizovací 

ceny automobilů. Navíc  řada sazeb a poplatků byla ponechána na libovůli obcím. 

Mimo jiné mohly vybírat mýtné a dlažebné (za průjezd) a rovněž pokuty za přestupky. 

Jak varoval AKRČs ve svých publikacích, bylo několik vyhlášených obcí, kterými se 

bez pokuty prakticky nedalo projet.
195

  

4.3.4 Další zákonná nařízení  

Československo převzalo při svém vzniku všechny zákony bývalé monarchie. 

Zásadní zákony byly novelizovány hned v prvních letech, počínaje ústavou. V řadě 

okrajových oblastí se ale potřebná regulace protahovala a motorismus byl počítán mezi 

ně (s výjimkou daní). Navíc se čím dál obtížněji hledala politická shoda. Většina 

nařízení v oblasti automobilismu se tak dlouho řídila zastaralými předpisy pro dopravu 

z dob Rakousko-Uherska (a setrvávala i zemská praxe, takže např. na Slovensku byly 

jiné předpisy). Například otázky pokut a řešení nehod se řídily původním trestním 
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zákoníkem z roku 1855
196

 a v platnosti byla celá řada obecních nařízení a místních 

předpisů. Soustavněji se stát automobilovou legislativou zabýval až od konce 20. let.  

 

Republika postupně přejímala mezinárodní úmluvy, standardy značení a 

vyhlášky. Provizorně vyšly v „malém autozákoně“ č. 124/1931 Sb z. a n., který doplnilo 

nařízením č. 107/1932 Sb z. a n. Vedle povinné lékárničky a stěračů pro automobily 

například bylo zakázáno kouření za jízdy. Nejzásadnější ale bylo zvýšení povolených 

rychlostí. Do té doby platily limity z roku 1913 - 45 km/h mimo obce a 15 km/h v obci, 

přičemž na křižovatkách, v ostrých zatáčkách a při neobvyklém provozu pouze 6 

km/h.
197

 Nově to bylo 35 km/h v obci, 50 km/h mimo obec pro vozy s přívěsem, 

nákladní vozy a autobusy. Osobní automobily a motocykly omezeny nebyly. Tato 

zákonná úprava byla pro Jawu zásadní - na trh přišla se silnými sportovně laděnými 

třistapadesátkami a později s dlouhodobým „claimem“ Jawa - rychlost - radost. Dříve 

by podobné heslo ztrácelo na významu.  

 

Až zákon č.81/1935 Sb z. a n. přinesl komplexní soubor předpisů k motorismu. 

Ten mimo jiné změnil podmínky k získání vůdčího listu (řidičský průkaz).
198

 Zájemce 

musel podstoupit povinnou zdravotní prohlídku a přezkoušení z pravidel provozu. 

Zkoušky mohli provádět jak učitelé s licencí, tak obchodní zástupci či výrobci se 

zvláštním povolením. Pro komerční dopravce zavedl povinné technické prohlídky, 

ostatní museli udržovat stroj v „náležitém stavu.“ Změn doznala evidence vozidel, byly 

upraveny kategorie řidičů (včetně kategorie motokol, což bylo také impulsem pro 

stavbu mopedu Jawa Robot) a stanoveno hodnocení přestupků a blokových pokut.
199
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4.3.5 Stav infrastruktury  

ČSR měla v době vzniku zhruba 60 000 km silnic. Byly složitě členěny podle 

toho, který orgán či obec za ně odpovídal a financoval jejich výstavbu a údržbu. Tomu 

také odpovídaly rozdíly v kvalitě. Postupně se však začal tvořit systém důležitosti silnic 

(tříd) jak jej známe dnes a zlepšovalo se i dopravní a orientační značení. V tom se 

angažoval hlavně AKRČs, které značení v dohodě se státem zajišťoval výměnou za 

výhradní právo umisťovat podle cest reklamy.
200

 Z dob bývalé monarchie převzala 

první republika levostranné řízení. O změně na pravostranné se diskutovalo po celých 

20 let, ale levostranná koncepce měla silnější lobby. Vpravo se začalo jezdit až po 

příjezdu německých okupantů od 17. března 39. Kupodivu bez větších obtíží.
201

 

 

Většina hlavních cest v zemi byla prašného typu. tzn. štěrkopískový podklad, 

v lepším případě uválcovaný. Menší silnice byly povětšinou nezpevněné. Drtivá většina 

jich byla nevhodná pro potřeby motorismu. Stejně tak automobilisté „nebyli vhodní“ 

pro silnice. Vedle dobové averze proti hluku, emisím, rychlé jízdě řidičů a podobně to 

mělo i objektivní příčiny. Automobilový, zejména nákladní provoz silnice zatěžoval, 

musely se častěji opravovat a vylepšovat. V roce 27 byl proto na budování a opravy cest 

zřízen silniční fond a postupně se budovaly silnice s pevnými povrchy.
202

 Do roku 36 

bylo povrchově upraveno asi 5 300 km silnic, vesměs státní sítě. (Celkový počet silnic 

se blížil k 70 000 km.)  

 

Z uvedených propozic vycházely požadavky prvních zákazníků na stroje pokud 

možno odolné a kvalitní. To Jawa splňovala, ač první rumpály měly problémy 

s praskáním předních vidlic. Ty byly jednak konstrukčně přepracovány, ale zároveň 

Janeček situaci řešil kvalitním poprodejním servisem. To bylo možné i díky rozmnožení 

opraven a servisů pro motoristy a zemědělské stroje. Už od 20. let se daly najít 

v každém větším městě a postupně se dostaly i do vesnic a jednotlivé značky si 
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z takových provozoven budovaly předsunuté obchodní jednotky. Na kvalitnějších 

silnicích 30. let už se dalo hovořit o „příjemném“ zážitku z jízdy, navíc i krize se 

vzdalovala. To se také podepsalo na koncepci strojů i komunikaci Jawy se zákazníky.  

 

Kam se posunul automobilismus během dvacetiletého vývoje ČSR, dokládá i 

fakt, že od roku 35 se diskutovalo o stavbě dálnice. Proběhly návrhy v trasách Plzeň-

Praha-Brno-Bratislava-Košice, či takřka stoprocentní přímka Cheb-Chust. Vlastní návrh 

přinesl i Baťa v rámci konceptu „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“. Definitivní 

podoba z konce první republiky počítala s rychlostí 120 km/h, dvěma pruhy v každém 

směru, mimoúrovňovým křížením cest a dokonce s jízdou vpravo. Stavět se ale začalo 

až za druhé republiky. V upravených trasách se pokračovalo za protektorátu a 

konstrukční rychlost byla zvýšena na 160 km/h. Po válce zůstala většina staveb (mostů, 

náspů aj.) nevyužita a jen malá část se zabudovala až do projektů současné dálnice D1. 

Původní návrhy „autostrád“ z 30. a 40. let byly ale daleko velkorysejší, než později 

uskutečněná podoba ze 70. let.
203

   

4.4 Automobilový a motocyklový trh 

4.4.1 Charakteristika trhu  

Velevýznamným faktorem, který ovlivňoval evropský automobilový trh, byla 

dovozní cla jednotlivých zemí. V ČSR bylo v roce 1921 clo zvýšeno ze 7 na 45 %, a 

postupně až na 65 %.
204

 Takové podmínky výrazně pomohly domácí výrobě, která by 

v přímé konkurenci neobstála. Na druhou se firmy orientovaly na lokální trh a jejich 

exportní snahy byly omezeny.
205

 V ČSR zpočátku převládala malosériová až kusová 

výroba bez standardizace výrobních součástí a racionalizace výrobních postupů. Ostrý 
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konkurenční boj vedl výrobce ke snaze vyhovět celému zákaznickému segmentu a 

vyrábět široké spektrum (ale v malém objemu) konstrukčně odlišných typů. To se ale 

v průběhu dvacátých let měnilo. Zásadní vliv na to měl vzor pásové velkovýroby 

západní Evropy a USA a také vstup zbrojovek (které moderní postupy zaváděly mezi 

prvními) na pole automobilismu. Ve třicátých letech už byly české značky úspěšnější i v 

exportu, hlavně v Balkánských a východních zemích. 

 

Před nástupem krize si ČSR držela pozici 6. světového výrobce automobilů. V 

roce 37 - po extrémním vzestupu výroby v SSSR byla sedmá.
206

 Postupně se zvyšoval 

jak objem výroby, tak technická kvalita výrobků a počet vlastních vývojových řešení 

(patentů). Racionalizace výroby navíc snižovala ceny. Ve 30. letech byly automobily 

řádově o 10 až 15 tisíc levnější, než na počátku republiky. Řidič už také nemusel být 

v rámci provozu motorového vozidla zdatným mechanikem. Zhruba v polovině 

dvacátých let začaly v počtu registrovaných automobilů převažovat vozy domácí 

provenience a v roce 1930 už měly zhruba tři čtvrtiny.
207

  

 

V polovině života ČSR byla lídrem trhu Praga (v koncernu ČKD). Po nástupu 

Škody, která v r. 25 fúzovala s firmou Laurin & Klement ale o první pozici přišla. 

Z předválečné doby si udržela silnou pozici i Tatra. Silný trojlístek
208

 dokázali lehce 

dotahovat primárně letecký závod Aero a Brněnská Zbrojovka. Ostatní (Wikov, Jawa, 

Walter) měli pouze minoritní podíl na trhu. (viz příloha č. 7) Jiná byla do 30. let situace 

na poli motocyklů. Na trhu bylo několik domácích značek či spíš výrobců a průkopníků, 

většina ale skončila u prototypů nebo malosériové výroby. I větší firmy dělaly 

maximálně desítky strojů ročně - to je případ značek Orion, Čechie – Böhmerland, a 

také zavedených automobilek L&K, Praga a Walter. Když do hry vstoupil Janeček, 

velký výrobce byl v zemi pouze chebský Premier
209

 se 400 motocykly ročně, jinak 

kralovaly zahraniční značky - první pozici držel Indian. (viz příloha č. 8)  
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Zásadní význam pro trh s motocykly v ČSR měl rok 1932. Jawa po tříletém 

živoření zaplavila trh Jawou 175 a s motokoly začala ČZ. Poměr domácích a 

zahraničních strojů se začal dramaticky proměňovat. „Suchá“ řeč čísel udává, že 

zatímco v roce 30 bylo v ČSR 94 % zahraniční výroby a 6 % domácí, o sedm let později 

se poměr přesně obrátil.
210

 Na začátku roku 1937 Janeček hlásil řediteli ŽB: „Jak Vám 

zajisté známo, kryje moje firma 65 % motocyklové výroby v naší republice. Tento poměr 

chci za všech okolností nejméně udržeti a chci tedy zachytiti hned na počátku všechny 

v úvahu přicházející zákazníky.“
211

 A na podzim uvedl motokolo Robot.  

4.4.2 Fungování značek na trhu - standardy komunikace 

Účastníků na trhu bylo v ČSR mnoho. Zahraniční značky sice byly finanční 

politikou státu značně znevýhodněny, přesto ale udržovaly zhruba desetinu trhu. 

V komunikaci se příliš nelišily od domácích (ty je kopírovaly), ale těžily hlavně z image 

motoristicky vyspělých zemí. U automobilů většina domácích výrobců viděla cestu 

v širším sortimentu. V praxi je to ale vedlo k roztříštěnosti výroby, vysokým nákladům 

a prodejním cenám. Jako reakce na politiku státu a krizi se pak většina „sešla“ na 

segmentu lidových vozů s malými objemy motorů a firmy se začaly chovat jako na 

moderním konkurenčním trhu, tj. rozvíjely své prodejní a komunikační strategie. Znaly 

prodej na splátky, protivýkupy, záruční servis i sofistikovanou reklamou podle nových 

metod. „V tom sehrály nejvýznamnější roli dva fenomény:Reklamní klub československý 

- Reklub, a velká organizátorská a publikační činnost dr. Jana Brabce, soustředěná 

kolem časopisu TYP.“ 
212

 V Reklubu byl aktivní i člen propagačního oddělení Jawy 

Bohuš Häckl a po válce jej sám vedl. Jawa získala výsadní postavení právě zvládnutou 

kombinací výroby a distribuce (operační efektivitností) se strategickou pozicí a 

marketingem
213

 i s použitím a zdokonalením metod převzatých odjinud.  
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Hodnotami, které ve své komunikaci značky zdůrazňovaly, se výrazně nelišily. 

Pro dobu výrobního marketingu byla rozhodujícím dělítkem schopnost efektivně dodat 

produkty na trh. U všech byla na prvním místě kvalita a spolehlivost, která odpovídala 

akcentované obchodní filosofii. Zároveň měla ujistit zákazníka, že mu i při tehdejším 

stavu cest a dopravních standardů vůz bude dobře sloužit. S pokračujícím rozvojem trhu 

se ale v komunikaci objevily i jiné hodnoty a značky postupně budovaly určité schéma, 

které bychom mohli označit jako positioning nebo budování image značky k „vytváření 

tzv. map vnímání (perceptual map), které vhodným způsobem ukazují, jaké 'místo' 

produkty nebo značky v povědomí spotřebitele zaujímají.“
 214

 Tatra přešla na elegantní 

aerodynamické vozy pro úspěšné a moderně smýšlející, Aero směřovalo k pozici 

spolehlivých rodinných vozů, Wikov se hlásil jako vůz pro lepší společnost a lidi 

se vkusem, Walter se zase zaměřoval na konzervativní zákazníky a luxusní vozy na 

míru v ceně až čtvrt milionu korun. Zetka a Škoda propagovaly rychlost a výkony.   

 

Způsoby propagace záležely hlavně na finančních možnostech firmy, ale co do 

formy se od sebe příliš nelišily. Zásadní byly pro každou značku kontakty v regionech. 

Tam měly své obchodní zástupce, kteří zajišťovali prodej i propagaci. Oni rozšiřovali 

komunikaci značky v celostátním měřítku. V tom směru byla prakticky jedinou další 

možností inzerce v tisku.
215

 Důležitou roli ale hrály také výstavy a veletrhy. „Jediné 

médium, které přivádí dohromady celý trh - kupující, prodávající i konkurence se na pár 

dní ocitnou pod jednou střechou.“ 
216

 Přímá tradice mezinárodních výstav byla založena 

v 19. století a přikládal se jim velký význam, a to i ze strany státu. Jeho vyústěním byly 

stavby rozsáhlých výstavišť v Praze nebo v Brně.   

 

 Kromě toho se výrobci naučili využívat také méně přímých metod. Za jednu 

z nejlepších forem reklamy zejména ve smyslu budování značky byla považována účast 

firemních výrobků na sportovních podnicích. Zájem o motosport ve společnosti neustále 

rostl a mezi diváky podobných akcí byla spousta potenciálních zákazníků. Na konci 
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20. let už byl v provozu Masarykův okruh v Brně i plochodrážní stadiony na Strahově a 

v Pardubicích
217

 a motosport už byl obdivovaným artiklem, který přiváděl na tribuny a 

startovní čáry amatérských závodů desetitisícové davy potenciálních zákazníků. Jinou 

metodou byly dálkové a propagační jízdy. Výjimečné výkony v extrémních podmínkách 

dělaly značkám výbornou reklamu a ty rády využívaly příležitostí, jaké jim nabízeli 

různí cestovatelé a dobrodruzi, kteří s pomocí jejich výrobků podnikali náročné cesty. 

Motoristické magazíny i běžný tisk nabízely zdokumentované vyjížďky na kopce a 

hory, oblíbené byly zejména přejezdy Alp, ale dostalo se i na exotické země jako Indie 

či Afrika. Pro firmy to byla často reklama zdarma (kterou pak náležitě využily), ale 

postupem času se snažily podobné akce samy iniciovat.  
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5 Marketing a marketingová komunikace Jawy  
 

Technologická a výrobní složka hrála v úspěchu značky Jawa zajisté zásadní 

roli. Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, proces budování značky začal stylem, 

který označujeme za první éru marketingu či výrobní marketing (1. 0) Po prvním 

neúspěchu přišel Janeček na trh s vhodným produktem a při moderní organizaci výroby 

zaplnil trh. Následný úspěch se ale nedostavil sám od sebe, respektive Janeček jej 

podpořil i kvalitním marketingem. Nebyl ryzím průkopníkem Fordova typu, proti němu 

vstupoval do více konkurenčního prostředí (hlavně při rozšiřování značky) a s menšími 

možnostmi, které vyplývaly z charakteru Československého, potažmo Evropského trhu.  

 

Tímto kvalitním marketingem tedy není myšleno pojetí výrobního marketingu, 

ale širší extenze pojmu, který během dosavadního vývoje nabyl. Pro marketing Jawy 

není vhodný ani klasický model 4P, protože plně nepostihuje aspekty, na kterých značka 

fungovala. Vhodnější bude rozšířená definice 7P, protože právě zbývající 3P sehrávaly 

v působení značky velkou roli. Jsou to lidé (people), vzhled (physical evidence - např. 

firmy, místa prodeje, uniformy) a procesy (processes - metody výroby, dodání a další 

služby).
218

 V poslední kapitole se tedy pokusím přiblížit marketing Jawy jako styl a 

soubor akcí, kterými značka komunikovala se svými zákazníky a se svým okolím, 

budovala svou hodnotu a uspokojováním potřeb svých zákazníků generovala zisk.
219
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5.1 Jawa a lidé  

5.1.1 Firemní kultura  

Pokud mluvíme o lidech důležitých pro Jawu, musíme samozřejmě primárně 

zaměřit pozornost na lidi uvnitř Jawy, protože platí, že „ první silou, která má zásadní 

vliv na budoucnost značky je samotná firma. Nedostatek koordinace také může 

nepříznivě ovlivňovat značku.“ 
220

 Z hlediska podnikového klimatu odpovídala 

Zbrojovka Ing F. Janeček v počátku charakteru výrobního podniku své doby a nelišila 

se od srovnatelných firem. Ač byl sociální systém ČSR jeden z nejvyspělejších 

v Evropě, s dnešními pracovními standardy lze jen těžko srovnávat. Fungovaly už ale 

výdobytky dělnických hnutí 19. století, závodní výbory, pracovní členské organizace 

atd. Problémy ale přinesla krizová léta, kdy Janeček sáhl k propouštění, snižování mezd 

a vysazování z práce, což vzájemné vztahy ochladilo. Vyvrcholení přišlo v roce 1934 a 

hlavně 1935, kdy Jawa zažila dvouměsíční dělnickou stávku.
221

  

 

Stávka byla sice přímým důsledkem přísných osobních prohlídek v reakci na 

zjištěné vynášení materiálu ze závodu, odhalila ale širší strukturální problémy. Zároveň 

vedla značku znovu k důslednějšímu řízení vztahů s veřejností, protože stávka jí dodala 

nechtěnou pozornost zejména v levicově orientovaném tisku. „Při tom byla s největší 

lehkovážností otřásána dobrá pověst našeho závodu a našich výrobků a uměle 

prohospodařovány sympatie veřejnosti. Nepodařilo se naštěstí pověstí naší firmy 

otřásti, přes to, že jsme byli předmětem útoků, jaké nebyly vedeny za stávky proti žádné 

jiné firmě.“ 
222

 Firma proto opět reagovala tiskovými prohlášeními a tištěnými letáky.
 223

  

 

V průběhu let a zejména v reakci na problémy poloviny 30. let se pracovní i 

životní podmínky zaměstnanců zlepšovaly, což získalo na obrátkách hlavně po nástupu 
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Dr. Freie do podniku. Nad běžný standard patřilo zřízení polévkového fondu pro stravu 

zaměstnanců, který za války přerostl v závodní jídelnu, v továrně ordinoval závodní 

lékař a Zbrojovka zavedla podpůrný fond dělníků a úředníků a penzijní zaměstnanecký 

fond. Volnočasové možnosti zaměstnanců významně rozmnožil založený klub SK Jawa. 

Ten zaměstnancům umožňoval a organizoval sportovní aktivity (v Praze ochotníci hráli 

i divadlo) a budoval pro ně zázemí. První areál s hřištěm a klubovnou vybavenou 

sprchami a dokonce horským sluncem vyrostl na Pankráci a podobné pak vznikly 

v dalších působištích firmy. Mezi sebou dokonce pořádaly celozávodní soutěže.
224

 

Nejpokročilejší ze závodů byl Týnec, kde budoval Janeček podnik baťovskéhu střihu, 

při němž myslel i na ubytování, sociální potřeby dělníků a komplexní rozvoj města. 

    

V přehledu vývoje firmy během první republiky vidíme rozvíjející se proces 

budování podnikové kultury, tzn. „formování hodnot, norem a názorů, jež ovlivňují 

chování všech lidí v organizaci. Nadstavbu podnikového dění a nematerializovanou 

manifestaci dovnitř i vně podniku.“
225

 Firemní filosofie, kterou Janeček prosazoval, 

byla jakousi kombinací podnikatelsko-otcovského přístupu. Při jeho výchově a naturelu 

byla reálná podoba taková, že „otcovské řízení“ stálo na loajalitě, pracovní výkonnosti a 

inovaci. Janeček z podstaty technika a vynálezce směřoval i své zaměstnance 

k vylepšování všech výrobních postupů i technických možností výrobků. Za inovace a 

úspěšné patenty vyplácel bonusy, často také zadával úkoly více skupinám a podporoval 

týmové soutěžení v rámci závodu.V podnikání prezentoval stejný náhled jako jeho vzor 

Baťa, tedy že „celé podnikání není vlastně ničím jiným než nepřetržitým řetězem 

vynálezů, a toto vynalézání je nezbytné při systému volné soutěže.“ 
226

  

 

 V ideálním stavu měli být „zaměstnanci vnitřně ztotožněni se souborem hodnot 

značky a aktivně se podílet na splnění jejích slibů.“
227

 V praxi ale Janeček dokázal 

motivační snahu přenést jen ke „svým“ technologům. Dál snaha nedošla přestože se 
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„chef“ živě zajímal o všechny moderní styly řízení a snažil se je i zavádět, Dr. Frei po 

svém příchodu konstatoval, že: „vůbec u našich lidí není vyvinut smysl pro 'team 

work'.“ 
228

 Přišel proto s vlastní (výše popsanou) realizací podnikové vize, při níž by 

„zaměstnanci viděli v podniku své dílo, na jehož výstavbě a stálém zdokonalování byli 

zúčastněni stejným způsobem jako podnikate.“ 
229

  

 

Internímu marketingu Jawy navíc sloužil časopis Jawa doma, který měl 

upevňovat sounáležitost zaměstnanců se značkou, rozšířit možnosti jejich komunikace i 

sebepropagace a také „spojit“ pracovníky s dosaženými úspěchy značky zejména ve 

sportovních a společenské oblasti. Frei vpravdě navazoval na baťovský model, v němž 

„šéf, ředitel, až dolů k metaři zasvětil sílu a srdce podniku a jeho hospodářskému 

poslání,“ což Baťa dotáhl až do podoby zaměstnaneckých akcií a spolupodílnictví na 

majetku podniku pod heslem „Každý dělník kapitalistou“.
230

 K realizaci plánů ale Frei 

během 2. Sv. války ani v poválečných podmínkách nedostal prostor.   

5.1.2 Prodejní a propagační oddělení Jawy  

O „řádné aktivity k podpoře odbytu“ se v začátku fungování Jawy staralo 

prodejní oddělení vedené Dr. Krausem a posléze Dr. Šislerem. To připravovalo všechny 

propagační materiály, aranžmá výstav a veletrhů a také řídilo prodejní nástroje. Od roku 

33 přibyla i redakce firemního časopisu (vedli ho Ing. Miroslav Sutnar a po něm B. F. 

Konopa). V redakci byli, nebo s ní spolupracovali profesionální žurnalisté a krom práce 

na časopisech zajišťovali firmě služby PR. Ty měly charakter proaktivní i reaktivní 

strategie obrany firemní image.
231

 V rámci prevence informovaly veřejnost o 

společenském přínosu Jawy - její práci na poli bezpečnosti provozu, motorizace země,  

popularizace a reprezentace sportu (de facto na národní úrovni), technické inovace, 

vzdělávání veřejnosti atp. Jedním z největších vkladů Jawy byla speciální verze Jawy 
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175 pro autoškoly (viz příloha č. 9) atp. Tím způsobem firma zajišťovala mediální 

odezvu pozitivních zpráv a trvalým kontaktem eliminovala škody zpráv negativních. 
232

 

Jako reaktivní či obranné řízení image pak redaktoři vyvracely útoky v tisku a 

společenskou šeptandu, přičemž hlavní nápor přinesla stávka v roce 1935.  

 

Zavedené schéma pak změnil příchod Dr Freie (označil to za „těžký boj o volnost 

ve vedení propagandy“
233

). Podnik dostal systematičnost a řád a bylo zřízeno celé 

propagační oddělení, které vedl mladý a progresivní marketér a člen Reklubu 

Ing. Bohuš Häckl.
234

 Pod dojmem amerických metod také firma začala podporovat 

prodeje při hlavní jarní sezoně masivní inzercí, která zvedala tržby. Janeček a jeho 

prodejní, respektive propagační oddělení produkovalo standardní komunikační kampaně 

své doby i řadu inovativních návrhů, o kterých bude pohovořeno níže. Během let se 

v něm soustředili odborníci s teoretickými i praktickými zkušenostmi z ciziny.  

 

Důležití ale byly i někteří předchůdci, kteří se v Československu vyskytli a od 

kterých Jawa přebírala metody. Značky Premier a Orion, jí ukázaly výhody, které 

přinášela motocyklům sportovní propagace a po jejich vzoru začaly své stroje do soutěží 

hromadně nasazovat nejen Jawa, ale všichni ostatní domácí výrobci. Do svého konceptu 

přebrala Jawa i metody významného propagátora moderních metod prodeje, servisních 

služeb a propagace v Čechách, Ing. Karla Maříka. To byl generální zástupce americké 

firmy Indian a v Čechách propagoval její myšlenku, že prodejce je trvale odpovědný za 

jím prodané výrobky a kupci poskytuje služby i po záruční době. Uvedl do praxe 

českých zemí splátkový prodej, objednávkový systém, nebo třeba burzu ojetých vozů. 

„Ještě nemotoristickou“ veřejnost přesvědčoval prezentací svých strojů na různých 

výstavách, soutěžích a jízdách zručnosti - tzv. gymkhanách. Ve svém hotelu Indian 

House na Smíchově předváděl prohlídky strojů, promítal motoristické a propagační 

filmy a vydával i vlastní časopis „Motocykl“, resp. později „Motor“.
235

 Ve 20. letech 
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měl v ČSR na 50 obchodních zástupců a Indianů jezdily stovky. 
236

 Byly to právě 

červené stroje Indian, které v mysli lidí splývaly s obecnou kategorií „motocykl“ a na 

této vlně se svezla i Jawa, která červenou barvu silně zabudovala do své firemní image. 

Rovněž pochopila správnost přístupu směrem k zákazníkovi, na který vsadila.  

5.1.3 Jawa Služby 

„Význam zákaznické péče lze jen těžko přecenit. Dalo by se říci, že péče o 

zákazníky je pro úspěch značky důležitější, než její ideje, identita nebo reklama a 

publicita.“ 
237

 Takový názor měl na oblast poprodejní péče o zákazníky i továrník 

Janeček. Služby zákazníkům prosazoval jako klíčovou oblast firmy hned od počátku 

výroby, která přinášela dětské nemoci. Právě proto musel mít zákazník pocit, že firma 

řeší potíže spolehlivě a k jeho spokojenosti. Na druhou stranu ale zákazníci dostávali 

také „informační masáž“ o tom, kolik potíží eliminuje už vývojové a zkušební oddělení 

Jawy. V zásadě můžeme pozorovat pravidla, která platí pro dnešní vztahový marketnig, 

který „se posouvá od snah po maximalizace zisku z jednotlivé transakce k vytváření 

vzájemně výhodných vztahů se spotřebiteli a dalšími subjekty.“ 
238

 V průběhu let se 

organizace zákaznického servisu vypracovala v celý systém. Jawa sama vybudovala, či 

smluvně zavázala stovky správkáren v zemi, kde zákazníkům za zvýhodněných 

podmínek (Jawa klub) opravovala stroje, doplňovala výbavu a také individualizovala 

jejich stroje. Fungování služeb vyvrcholilo zřízením centra v budově „Jawa Service“.   

5.1.4 Obchodní zástupci 

Osobní prodej ve formě obchodního zastoupení hrál ve fungování trhu 

1. republiky jednu z rozhodujících rolí. Byl jaksi logistickou nutností (výjimku tvořil 

pouze Baťa, který budoval celou obchodní síť franšízového systému pod heslem „Tam, 
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kde je kostel a četníci, musí být i Baťa“ 
239

). Zároveň ale platí, že „osobní prodej je 

v určitých stádiích nákupu nejúčinnějším nástrojem, zvláště při budování preferencí, 

vytváření přesvědčení a při vlastním nákupu.“ 
240

 Všechny značky, které chtěly mít 

celostátní rozměr (či snad i zahraniční ambice) spoléhaly na sítě prodejních zástupců a  

obchodních cestujících. Co do jejich množství, respektive hustoty sítě Jawa držela 

výsadní postavení. Obvyklý systém prodeje spočíval v tom, že zákazník, posílen 

informacemi které získal z firemní propagace či z doslechu, vyhledal nejbližšího (viz 

předch. věta) prodejního zástupce nějaké značky. Ten mu dodal konkrétní podrobnosti a 

bylo také na jeho umu, zda zákazníka zaváže ke koupi a dostane od firmy provizi.  

 

Z pohledu firmy je efektivní spojení s jejími prodejci životně důležité. „Ve 

skutečnosti ten, kdo dodává zboží přes distribuční síť má vlastně dva zákazníky. Zaprvé 

konečného zákazníka a za druhé distributora.“
241

 Vedle marketingové komunikace, 

kterou z přímo vedla či tvořila, dbala i na práci se svými obchodními zástupci. To měl 

na starosti Ing. Karel Vladimír Matoušek - místoředitel oddělení prodeje. V něm našel 

Janeček mimořádně schopného a organizačně nadaného člověka. Jen mezi roky 1932-6 

najezdil Matoušek po inspekčních cestách a školeních téměř 400 000 kilometrů.
242

 Do 

roku 1937 zařídil Jawě 200 obchodních zastoupení a stejný počet servisních stanic. To 

značně rozšířilo distribuční i komunikační možnosti značky, přičemž platí, že 

„distribuce je obousměrný proces, v němž je distribuce produktů až na druhém místě za 

distribucí značky, a slouží ji“. 
243

 Matoušek se zástupci pracoval dlouhodobě, vedl pro 

ně kurzy moderních metod prodeje a pravidelně je zásoboval „školicími“ materiály a 

instrukcemi. Podle nich měli prodejci jednotně propagovat značku, volit správné apely a 

informovat o „šlágrech“ nejbližších propagačních akcí (viz příloha č.10) a také byli 
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instruováni, aby drželi styl prodejen v rámci firemní identity. „Samotná prodejna je 

produktem, který přidává či ubírá hodnotu zboží, které  do ní zákazník přišel koupit.“ 
244

 

 

Osobní prodej navíc dává firmě i zpětnou vazbu. Je procesem dvousměrné 

komunikace, který má v komunikačním mixu několik propojených (interrelated) rolí.
245

 

Zkušenosti a informace, které od svých prodejců - potažmo zákazníků dostala zpětně 

vyhodnocovala a zapracovávala do výroby i do doplňkové výbavy a služeb. Propojenost 

rolí navíc v podání Jawy platila příznačně, protože její obchodní zástupci byli často také 

aktivními propagátory značky. Ve svých městech zakládali Jawa kluby, organizovali 

sportovní akce a řada z nich přímo jezdila v Janečkově továrním týmu. Mezi nimi i 

nejslavnější závodníci Konopa, Magni, Kaiser nebo Vitvar. V objemu a míře, jakou 

Janeček sportovní propagaci věnoval, to de facto znamenalo, že Janečkovi prodejci byli 

populárními hvězdami a národními reprezentanty motoristického sportu a z toho titulu 

velmi významnými „opinion leadery“. V tom u Jawy víc než u jiných platilo, že 

„prodejce je sám o sobě diferenciačním faktorem,“ kterým vylepšovala svou poziční 

strategii oproti konkurenci. 
246

 Když nabízel vůz Jawa Antonín Vitvar, který na něm 

třikrát vyhrál Krakonošův pohár, to už něco znamenalo. (viz příloha č. 11) 

5.2 Identita značky   

„Identita značky, firmy či organizace je souborem vodítek, kterými ji veřejnost 

odlišuje mezi ostatními.“
247

 Je to soubor prvků, který v sobě značka spojuje. „Deštník“ 

tvořící identitu značky, má vizuální a komunikační složku a zahrnuje loga, symboly, 

barvy, osoby, mluvčí, slogany, obaly i budovy. To vše dohromady posiluje vyjadřování 

značky a vytváří její firemní image.
248

 „ Identita značky je zásadní pro strategickou vizi, 
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je vodítkem hodnotových dimenzí značky. Jde o asociace, které jsou duší značky. Brand 

identita je jedinečný soubor představ, které chtějí komunikační stratégové utvářet a 

udržovat. Tyto představy reprezentují základní hodnoty značky a jsou zásadním 

příslibem zákazníkům“.Ve značení svých výrobků, budov, stejnokrojů či 

komunikačních prostředků byla Janečkova firma až puntičkářsky důsledná, stejně jako 

doba, ve které působila. Soudobí teoretici reklamy zdůrazňovali, že „štítkem či 

známkou“ je nutné označit vše, co opustí dveře závodu, včetně „charakterisování všech 

našich tiskopisů reklamních. Tím zvýšíme účinnost své reklamy, poněvadž zapamatování 

naší marky nebude nikomu obtížno.“
249

 

 

Vývoj loga Jawy i Zbrojovky Ing. F. Janeček v první republice popsala už první 

kapitola.
250

 Zásadní změny přišly až po 2. sv. válce a název firmy i podoba loga se 

několikrát měnily. V roce 1945 byl závod znárodněn a mezi lety 1946-50 spadal pod 

zbrojovku Brno. Pak fungoval 3 roky samostatně jako Moto - Jawa, n.p., načež dostal 

„šikovnější“ a konečný název „Závody 9. května, n.p.“ a o rok později následovalo 

spojení značek se Strakonickou ČZ, včetně implementace symbolu ČZ do loga Jawy.  

Po pěti letech se značka Jawa-ČZ a spojení podniků ukázalo jako nevýhodné a firmy 

byly administrativně rozděleny s tím, že výroba a koncepce zůstala direktivně řízena.
251

  

 

Designové prvky prvorepublikových motocyklů se postupně ustálily na jasné 

koncepci. Na nádržích bylo (krom speciálů) klasické oválné logo, které bylo doplněné 

na různých částech strojů štítky či raženými značkami s velkou variabilitou podob. 

Značeny byly důsledně jednotlivé strojní součásti i přídavná výbava a doplňky a na 

jednom motocyklu se tak daly napočítat i desítky značek. Základem i u poválečných 

Jaw zůstalo logo na nádrži, ale značka FJ byla nahrazována různými alternativami. 

Přechodně se také užívalo verze s nápisem Ogar. To byl prvorepublikový podnik se 

sídlem v Praze Strašnicích, který Jawa po válce převzala. Značení Ogar pak využívala 

pro péráky 350 cm
3
 a v 70. letech ji oživila pro účasti na šestidenních soutěžích.

252
  

                                                 
249

HOLMAN, Vojta. Reklama a život. 2. vydání. Praha : Politika, 1909. 129 s., s. 69  

250
 Oddíly 2.1 a příloha č. 3  

251
 PAVLŮSEK, Alois, PAVLŮSEK, Ondřej. Jawa. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 252 s. ISBN 

978-80-251-0980-9 s. 47 

252
 Za ČSR tak startovalo v soutěži „více“ značek. - podle informací JuDR. Vladimíra Součka.  



 

Oválné logo bylo základem značení také u automobilů a patřilo mu čestné místo 

vpředu kapoty nad chladičem, kde bylo zvláště u dražších variant i „ručně“ psaný název 

Jawa. Vzhled vozů byl ale oproti motocyklům daleko střídmější a značení vyznávalo 

spíše elegantní charakter. Nápisy Jawa většinou s typovým označením vozu ale 

nechyběly na zadní straně karoserie i v drobných detailech na dalších místech. Oproti 

motocyklům u aut Jawy neplatilo jednotné barevné provedení v korporátních barvách. 

Zákazník měl na výběr z několika základních provedení, nebo si objednal lak na míru.  

 

Základní korporátní barvou Jawy byla sytě červená, v průběhu let jí značka 

vytvořila tak silnou pozici ve všeobecném povědomí, že se hovořilo o „jawské červeni“. 

U motocyklů (s výjimkou armádních) se jednotný barevný styl začal praktikovat 

počínaje typem Jawa 175. Dominantní červená byla povětšinou laděna s kontrastní bílou 

a chromovým lakem. Stejně výrazně se barva využívala ve vizuální komunikaci firmy v 

tištěné či outdoorové podobě (pokud to bylo technicky možné) a korporátní barevný styl 

se rozšiřoval i do provedení prodejen, vzhledu budov či uniforem továrních jezdců.  Ve 

stejné barvě byl pochopitelně maskot značky se jménem Jawík. (viz příloha č. 12)  

 

 U ostatních výrobků firmy převládala obecně mnohem větší variabilita. 

Přístroje, zbraně a přidružené produkty zdobila značka Zbrojovka Ing. F. Janeček, 

iniciála FJ, případně štítky s plným názvem firmy s adresou. V hlavičkách všech 

firemních dopisů se psala iniciála FJ tvaru granátu. Psal-li přímo Janeček, přibyl titul 

„chef“ a pokud šlo o záležitosti produktů Jawy, přišlo na řadu složené logo Zbrojovka 

Ing. F .Janeček - Moto Jawa. Stejný princip užívala firma i u všech propagačních 

předmětů. Na dodržování firemní identity a propagaci značky v duchu hesla „všechno je 

reklama“ Janečkovi velmi záleželo. Šlo o širší pojetí reklamy či marketingu jako 

filosofie firmy. „Marketing je příliš důležitý na to, aby ho dělalo pouze marketingové 

oddělení.“ 
253

 Tak například když začal Janeček vyrábět auta, musel se jeho syn (což 

těžce nesl) rozloučit se svým Fordem a začal jezdit Jawou, stejně jako celé vedení.
254
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5.3 Positioning   

Nástup Janečkova podniku (včetně doby před Zbrojovkou Ing. F. Janeček) spadá 

a funguje podle pravidel éry výrobního marketingu. Ten ale přestává fungovat 

v momentu, kdy dojde k nasycení trhu, respektive nabídka převýší poptávku. „Trh 

prodávajícího, se mění na trh kupujícího. Tzn. že již nikoli prodávající, ale kupující je 

silnější a má slovo.“
255

 Prodejní oddělení firem si tak osvojily postupy klasické reklamy 

a masové propagace, které měly dostat produkty ze skladu k zákazníkům. Výrobková 

politika a marketing ale fungují odděleně a rozhodování o množství, jakosti a vývoji 

produktu nadále zůstávalo v rukou výrobců.  

 

Tato „prodejní orientace fungovala jako přechodné rozhodování mezi 

výrobkovou orientací na trhu prodávajícího a tržní orientací na trhu kupujícího.“ Právě 

nová orientace na trhu kupujícího je vyjádřením marketingové koncepce řízení podniku, 

kdy se „marketing koncentruje na to, aby potřeby odběratelů byly nalezeny, probuzeny 

a uspokojeny“ 
256

a přes uspokojování potřeb společnost zajišťuje profit a růst. Celou éru 

přechodu od výrobků k zákazníkovi definuje Philip Kotler jako klasickou éru 

marketingu či marketing 2.0, jehož charakteristickým rysem je, že zákazník zůstává 

pasivním objektem marketingových kampaní. 
257

    

 

Jack Trout jako výchozí autor positioningu hovoří o překomunikované době, ve 

které přestaly platit marketingové strategie. Jinými slovy na přesyceném trhu s převisem 

nabídky přestaly fungovat principy klasické éry marketingu a v překomunikované době 

je jediná šance na úspěch být selektivní, segmentovat trh a koncentrovat se na užší 

cílovou skupinu. 
258

 Společnost musí postavit svou strategii na odlišnosti - musí vytvořit 

pozici v zákazníkově mysli na základě reálných hodnot. Musí být něčím zvláštní, něčím 
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jedinečná, jinými slovy být v něčem první. 
259

 Positioning je přirozeným završením 

činnosti v rámci marketingové strategie. Předpokladem vytvoření úspěšné a jedinečné 

pozice je segmentace trhu a co nejpřesnější zacílení 

 

I přes ahistorické použití termínu, můžeme při sledování značky Jawa před 

únorem 1948 hovořit o jejím vývoji ve smyslu positioningu a nejdeme tomu i 

opodstatnění. V době vstupu značky Jawa na trh platilo, že převládal převis nabídky. 

Jednak ve smyslu výrobního marketingu poptávka pro segment motorismu v zásadě 

musela být vytvořena a navíc Janeček vstupoval do konkurenčního prostředí. Jawa se 

tedy musela vymezit vůči domácím i zahraničním značkám. Ostatně odlišení, základní 

myšlenku positioningu, razili teoretici obchodu a reklamy už dlouho před 1. světovou 

válkou. „Každý obchodník musí se snažit, aby stůj co stůj lišil se od své konkurence a 

nehledal nikdy vyšlapaných cest. Kdybychom i celou reklamní soustavu konkurentovu 

napodobili, neprospěje tato nám, poněvadž s touto se to má tak jako s obnošeným 

šatem, který nemůže již působiti elegancí, zvláště ne na těle, pro něž nebyl ušit.“ 
260

  

5.3.1 Vývoj positioningu Jawy 

Janeček mohl sice s pokročilým systémem výroby a ochranou dovozního cla 

vsadit čistě na odlišnost cenovou, směřoval ale do jiné oblasti. I přesto, že se vymezoval 

zejména vůči zahraniční konkurenci, která ovládala trh, neakcentoval přehnaně domácí 

původ značky, neboť ten byl v myslích spotřebitelů asociován s nižší kvalitou, než měly 

motocykly americké, německé a hlavně anglické. Janeček tedy zdůrazňoval technickou 

kvalitu svých strojů, ale ne vyspělosti a modernosti - ta náležela zahraničním značkám. 

Jawa byla prosazována jako značka spolehlivosti a odolnosti. (viz příloha č. 13) 

 

První pětistovky podle Wandererova vzoru měly problémy hlavně praskáním 

vidlic a výfuků, což v Jawě už ve druhé sérii kompletně přepracovali a nahradili 

původní trubky lisovanými plechy dle vlastního patentu. Ty pak propagovaly jako jednu 

z hlavních výhod všech strojů Jawa a profilové vidlice byly jedním z konkrétních 

atributů komunikace Jawy jakožto odolné a spolehlivé značky. Druhým významným 
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aspektem byl poprodejní zákaznický servis, jehož funkci Jawa na základě zkušeností 

posilovala a rozšiřovala síť kontaktních míst. Jako další prvek sloužila několikrát 

zmíněná sportovní propagace motocyklů, které obstály v náročné zkoušce i mezinárodní 

konkurenci.    

 

Jawy 500 OHV neuspěly hlavně z ekonomických důvodů, to vedlo Janečka 

k zadání lidové Jawy 175, kterou nasytil trh. V této fázi se Jawa posunula směrem 

k cenové strategii, byť stále vedla linii komunikace i ve smyslu kvality a spolehlivosti, 

která je neustále zlepšována inovacemi ve výrobě a náročnými zkouškami. Spolu 

s rozvojem celého trhu a konkurenční nabídky začal Janeček postupně přidávat další 

typy, čímž obsazoval jednotlivé tržní segmenty. To postupovalo v souvislosti se 

změnami zákonů ohledně motorismu, zlepšením infrstruktury i vlivu sportovního 

využití motocyklů a automobilů. Postupně se proto prosazoval motiv spolehlivosti ve 

smyslu jistoty, kterou řidič s Jawou měl a odtud se pak celý positioning značky přenesl 

do oblasti zážitku z jízdy, nejjednoznačněji vyjádřeným slovem radost v textech claimů. 

Stejná oblast, tedy zážitek z jízdy v kombinaci s bezpečím a pohodlím se předkládaly 

zákazníkům i v automobilech s tím, že se výrazněji akcentovala jejich elegance.   

5.4 Hodnoty komunikace  

5.4.1 Sdělení v komunikaci   

„Apel jest kupní důvod vhodně promítnutý s hlediska prospektivních kupců, aby 

na ně co nejvíce působil.“
261

 Takto definoval sdělení, které by měla značka ve své 

reklamě předávat dobový autor Jan Brabec. V dnešním pojetí marketingu budeme 

hovořit spíše o příslibu, který Jawa dávala zákazníkům a v konkrétních podobách 

reklam o jednotlivých „claimech.“ Komunikace Jawy prošla stejně jako její image a 

positioning proměnou, která tento vývoj (znázorněný v předchozím textu) kopírovala.  

 

První Janečkův motocykl Jawa 500 OHV byl propagován jako výkonný, 

spolehlivý a odolný stroj, Zdůrazňovány byly technické přednosti jako lisovaná vidlice 
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nebo kardanový převod a také všestrannost použití, zvláště verzi se sidecarem, která je 

vhodná i pro delší rodinné výlety a splní všechny požadavky zákazníka. Trend výletů a 

svobody pohybu byl v souladu s prosazováním motorismu vůbec, proto byly často 

k vidění Jawy v romantických krajinách. (viz příloha č. 14) Velmi brzy se také 

v komunikaci objevily odkazy na sport a s tím spojené dosažené úspěchy jawistů.   

 

S Jawou 175 přišel průlom a bylo to nejen produktem samotným, ale i díky 

stylu, jakým byl propagován, protože „sebelepší produkt se vším, co má mít, výbornou 

cenou a bezchybnou distribucí se neobejde bez propagace.“
262

 V „náboru“ Jawy uvedli 

lidový motocykl heslem „Lepší stroj za méně peněz“, což byl první „nástřel“, ale při 

snižování cen výroby se v prospektech udržel a posunul do smyslu „stále progresivnější 

typ za klesající cenu.“ Stoupal počet lidí, kteří na něj měli, ale Jawa povzbuzovala i ty, 

kteří na něj „chtěli“ mít. Motocykl je statutový symbol a Jawa „má na mysli“ hlavně to, 

jak přivítat každého zájemce do řad motoristů - jawistů. Výrazem jsou hesla „Jawa 

motor všem“ a ještě pregnantnější „Dnes cyklistou, zítra jawistou“. (viz příloha č. 15)  

 

Od poloviny 30. let se podmínky znovu měnily. Možnosti zákazníků pozvolna 

rostly, ale Jawa se už musela potýkat s konkurencí jak na motocyklovém trhu, tak na 

novém trhu automobilovém. Ke stávající kvalitě výrobků se tak musely přidat další 

hodnoty, spojované se značkou. U motocyklů to byl zejména propagovaný zážitek 

z jízdy sportovního charakteru, vyjádřený dominantním claimem „Jawa - rychlost (či 

jakost) - radost“ a zobrazením strojů v pohybu se závodním posezem jezdce. Zde se 

podporuje obraz, který v myslích lidí vytvořila sportovní činnost Jawy. Stále ale zůstává 

koncept bezpečí a jistoty vyjádřený například slogany „Jawa jde - sedí - drží“ a dokonce 

„Motocykl Jawa sedí na blátě i na náledí“ ve spojení se soutěžemi na ledě.  

  

Segment automobilů měl při vstupu Jawy na trhu ostrou konkurenci. I koncept 

lidového vozu zavedli všichni výrobci a propagovat kvalitu bylo v zásadě povinností. 

Proto se stejně jako motocykly i vozy Jawa měly odlišit zážitkem z jízdy, oproti 

motocyklům ale víc komfortem. Z technické stránky se zmiňovalo hlavně pérování a 

bezhlučnost „Tichá jízda neunaví.“ Později ale auta Jawy rovněž zdůrazňovaly moderní, 
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elegantní design a sportovní styl. V tom bylo hodně učiněno v projektu tisícimílových 

vozů za spolupráce švýcarského technika Jaraye. Minor byl tedy propagován jako líbivý 

vůz, u kterého byly vyzdvihovány přednosti karoserie a výkony. „Vlastnosti splňují, co 

vzhled slibuje“. Samozřejmě, že ani u automobilů propagace neopomíjela sportovní 

úspěchy Jawa teamu. Naopak ještě přenášela hodnotu značky, kterou budovala u 

motocyklů i při jejím rozšiřování na auta. S tím souvisí i další aspekt komunikace, a sice 

to, že počínaje úspěšnými prodeji Jawy 175 se pravidelně zdůrazňovala pozice 

domácího leadera trhu a nejúspěšnějšího prodejce.   

5.4.2 Další aspekty komunikace  

Jawa a její marketing v první republice je rozhodně příkladem kvalitního 

budování značky. Byla to kombinace správné aplikace a rozvinutí standardních 

marketingových prostředků doby, inovace v komunikaci a zejména absorbování 

soudobých trendů a samostatné vytváření nových. K hodnotě a image značky přispěla i 

některé společenská témata, která Jawa úspěšně včlenila do své komunikace.  

 

Motocykl byl výrazem životního stylu a nasměrování a skrytou touhou 

zákazníka. Všechny ty, kteří měli podobný náhled (cílovou skupinu) značka oslovovala 

motoristé - jawisté, bez ohledu na to, zda stroj mají, nebo o něm (zatím) jen sní a mluví. 

Předkládaná asociace je, že zákazníci Jawy patří do rodiny přátel, úspěšných jawistů, 

vynálezců a závodníků a dodatečně potvrzují její výlučnost. V humorném článku „Jak 

vzniká motocyklista“,
263

 je vložený návod, který měl u čtenáře vyvolat touhu „být 

jedním z nich“. Výsledek konceptu je naplnění principu už soudobého modelu AIDA, 

který představuje hierarchický model odezvy zákazníka.
264

 Ze zájemce se čtenář stane 

kupujícím - jawistou a tedy i napříště zákazníkem, neboť nabídka Jawy nekončila 

prodejem motocyklu.  
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O tom, že jawisté nejsou jen prázdným koncept, nýbrž vnímanou realitou svědčí 

fakt, že už od začátku 30. let začal spontánně vznikat po celém Československu Jawa 

kluby. Valnou část založili přímo obchodní zástupci Jawy, ale ve svém propagátorském 

úsilí byli velmi úspěšní. Počty členů narůstaly a značka brzy pochopila sílu a možnosti, 

které jí tyto spolky poskytují. V roce 1935 proto založila oficiální Jawa klub ČSR, který 

sdružoval místní organizace, svolával valné hromady, společné jízdy, gymkhany, oslavy 

a jiné akce, které umocňovaly sdílenou zkušenost jawistů. (viz příloha č. 16) Členství v 

klubu ale nebylo jen sociálním přihlášením, poskytovalo také různé výhody a úspory 

(nejen na výrobky Jawy - tam to bylo samozřejmostí) související s motorismem 

například na pneumatiky, cestovní povolenky, ale i slevy na sportovní a kulturní akce.   

 

Je nasnadě, že cílovou skupinou Jawy bylo primárně mužské publikum, nicméně 

krom orientace na jawisty obecně, se značka speciálně věnovala také jawistkám. V tom 

projevovala poměrně dost emancipačních snah a řidičkám věnovala prostor. Jawa 

pravidelně vyhlašovala jízdy řidiček, dávala prostor úspěšným závodnicím z domova i 

z ciziny, ale zviditelňovala i příběhy obyčejných řidiček. Ženy samozřejmě stejně jako 

dnes v reklamách sloužily jako prostředek působení na mužské publikum. Zejména ve 

spojení s příslibem, který muž řídící motocykl či vůz Jawa mohl očekávat. Často ale 

právě ženy byly hlavními adresátkami komunikace. (viz příloha č. 17)  

 

Jiná oblast, která souvisela přímo s kořeny firmy Zbrojovka Ing F. Janeček bylo 

vojenství. Armáda byla i pro značku Jawa jakýmsi komunikačním průsečíkem. Janeček 

nerad opouštěl tučné možnosti zakázek pro vojáky, a tak jedna linie komunikace (vedle 

standardních ofert) směřovala právě k nim, respektive k armádnímu velení, kterému se 

snažil prokázat kvalitu a potřebnost svých strojů. Vedle běžných spotřebitelů směřovala 

nákladná účast na nejnáročnějších závodech doby - motocyklové šestidenní a britské 

Tourist Trophy právě k upoutání zájmu armády. V rámci výstav a veletrhů zase jezdili 

závodníci Jawy meziměstské i celostátní rychlostní zkoušky aby prokázali vhodnost 

strojů pro kurýrní službu. Efekt se dostavil a Janeček dodával armádě jak Jawy 175, tak 

silné 350 a hlavně 250 a později přidal i automobily. Úspěšné kontrakty mu zase 

pomohly v očích veřejnosti jako další důkaz kvality a ocenění strojů, a to třeba i při 

marketingové komunikaci zaměřené na nejmenšími „zákazníky“, které Jawa jako 

prostředníky nákupního rozhodování rovněž neopomíjela. (viz příloha č. 18) 



 

5.5 Propagační mix    

Firemní marketingově komunikační mix (či propagační mix), je „specifická 

směs reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje a nástrojů přímého 

marketingu, které firma užívá k dosažení reklamních a marketingových cílů.“
265

 

Komunikační možnosti značky lze také dělit na prostředky nadlinkové, které zahrnují 

klasické nástroje mediální propagace a podlinkové, kde komunikace není podporována 

médii.
266

 Dá se říci, že prodejní a propagační oddělení Jawy využívalo k dispozici 

všechny nástroje propagačního mixu, oproti dnešku však bylo samozřejmě limitováno.   

 

O práci PR bylo i specifické formě osobního prodeje prostřednictvím sítě 

obchodních zástupců a cestujících již bylo hovořeno. I podporu prodeje již prví 

republika znala a Jawa je kvůli špatným prodejům musela nasadit už u svého prvního 

modelu. Podpora prodeje se obecně uplatňovala hlavně při sezónních vrcholech. Při 

podzimním veletrhu bylo třeba vyprodat aktuální modely a vyprázdnit sklady před 

hlavní jarní sezónou. Obecná zásada totiž byla, že všichni výrobci museli v každé 

sezóně přijít na trh s vylepšeným, respektive jiným strojem. K tomu Jawa využívala 

kromě masivní inzerce i slevy na základě členství v Jawa klubu, levnější stroje s nižší 

výbavou a protivýkupy. Další akce připravovaly pro jarním veletrhy - před ním a na 

něm objednané stroje byly levnější, měly lepší výbavou v ceně atp.   

 

Přímý marketing Jawy souvisel zejména s fungováním Jawa klubu, který byl pro 

tento přístup přímo předurčem. I v běžné inzerci ale Jawa vybízela ještě nezařazené 

zájemce, aby si neváhali napsat o leták na požádání, který  Jawa ráda a zdarma zašle!   

  

Konečně základní agendou prodejního a propagačního oddělení Jawy byla 

klasická reklama, tedy „jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje 

výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.“
267

 Z nástrojů klasické mediální reklamy  
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podle definice nadlinkové komunikace byly pro Jawu reálné možnosti v tisku, rozhlase 

či kině, pochopitelně venkovní i vnitřní reklama a vlastní print (letáky, brožury  

časopisy). Masovou propagaci výrobků při hlavních prodejních kampaních zavedli 

ředitel Dr. Frei a vedoucí propagace Ing. Häckl vedeni myšlenkou, že „obecenstvo se 

nejen stále mění, ale i zapomíná. Nové zboží přichází neustále na trh a všeliké 

ochabnutí v odbytovém úsilí jest vlastně krokem zpět.“
268

 Jawa ale vedla také  udržovací 

a imageové kampaně v tisku i ve vizuální reklamě vnitřní i venkovní. Plakáty a poutače 

byly k vidění na ulicích, nádražích, sportovních stadionech a od roku 1936 i na 

policejních ostrůvcích. Janeček musel za povolení této reklamy zaplatit cenu všech 

budek, šest let je udržovat a ještě dodat MV šest Jaw 700 zdarma. 
269

 (viz příloha č. 19)  

5.6 Specifické marketingové formy  

5.6.1 Firemní časopisy   

  

Měsíčník Jawa byl založen v roce 1933 jako marketingový nástroj podporující 

kolektivní vědomí a ducha motoristů - jawistů. Šéfredaktor Miroslav Sutnar dostal od 

Janečka zadání na časopis, který značce udělá „čest mezi motoristy“. Měl sice být 

časopisem reklamním, ale čtenáře měl zajímat svým obsahem, tedy ne jako soudobé 

reklamní bulletiny. Sutnar cituje Janečkova slova: „Stačí pro reklamu, když se bude 

jmenovat Jawa. Ale právě proto musí býti hezký!“
270

 Sutnar tedy přizval do redakce 

vedle členů propagačního oddělení i žurnalisty a fotografy a koncipoval obsah tak, aby 

poskytl čtenářům užitečné rady, praktické informace i zábavné čtení. K tomu zavedl 

příslušné rubriky: o dění v závodě, novinkách ve výrobě, zprávách a pikanteriích ze 

světa sportu a motorismu (tomu byl věnován největší prostor, přičemž ilustroval 

všechny úspěchy strojů a jezdců z Jawy), cestopisecká vyprávění a rozhovory, dálkové 

jízdy jawistů a také tipy na výlet k budování příslibu zážitků z jízdy, (viz příloha č. 20) 

vzdělávací okénko pro praxi, informace pro Jawa kluby a rubriku věnovanou 

odpovědím a dopisům čtenářů. Pro kýženou atraktivitu si také časopis zakládal na 
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vysoké úrovni grafické stránky, kvalitním papíře a štočcích. Náklad časopisu začínal na 

5 000, ale už druhý rok se zvýšil na 12 a dál stoupal po celou dobu vydávání.
 271

 

Reklama ale samozřejmě byla nedílnou součástí časopisu, a to i v příjmech. Inzerovala 

sama Jawa a její obchodní zástupci, ale i výrobci součástek, provozních kapalin atd., 

včetně Bati (pneu), který měl většinou zadní stranu obálky. Fungoval komplementární 

marketing „společný dvěma značkám určeným ke vzájemně se doplňující spotřebě.“
272

 

 

V roce 36 přibyl sesterský časopis Jawa doma, který cílil hlavně na zaměstnance 

a spolupracovníky a sloužil k interní PR. Obsah tvořily technické informace, rozhovory 

a vnitřní témata firmy s cílem posílení podnikové kultury a soudržnosti. Impulzem 

k rozšíření časopisu byla z velké části v závodě a hned v prvním čísle se tak psalo, že 

Janeček zřídil ve vrátnicích schránku na přání a stížnosti, od níž měl klíč jen on sám. 
273

 

5.6.2 Výstavy a veletrhy   

Výstavy a veletrhy jsou jiným typem propagace než výše zmíněné klasické 

formy masového marketingu. Rozdíl spočívá ve stylu i účinku. „Veletrh má k dispozici 

přesvědčivější nástroje než masová média. Ta totiž komunikují pouze obraz reality. 

Veletrh naopak komunikuje realitu prostřednictvím této reality - autentického 

trojrozměrného exponátu.“ 
274

 Také ale platí, že „komunikovaný veletržní produkt je 

téměř vždy zacílen na předem defiovanou cílovou veřejnost.“
275

 To jsou potencionální 

zákazníci, ale i konkurence, mediální prostředky a činitelé veřejného mínění, přičemž se 

na veletrzích „realizuje komerční funkce, byť různými způsoby, s prokazatelným 

okamžitým efektem i s efektem přislíbeným, odloženým.“ 
276

 To platilo v ČSR tím spíš 

kvůli systému distribuce a i počet objednaných strojů byl  kritériem úspěchu veletrhu.   
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Výstavy a veletrhy byly pro firmy v první republice jedním z nejdůležitějších 

propagačních prostředků. Bylo to svým způsobem celostátní médium, které přilákalo  

zákazníky i z oblastí, kde ostatní komunikace fungovala omezeně. Od výsledků dvou 

hlavních veletrhů (zejména jarního) se mohla odvíjet celá prodejní sezóna a propagační 

týmy značek proto chystaly pečlivě a dlouho dopředu scénáře výstav. Podle současných 

výzkumů, se průměrný návštěvník výstavy zastaví u pouhých 13. stánků bez ohledu na 

velikost výstavy. 
277

 Jawa se přirozeně snažila, aby se zákazník zastavil rovnou u ní. 

Leader trhu musel diktovat tón i v okázalosti propagace. Na prvním místě byla zdánlivě 

obehraná písnička - kvalita. Čísly a fakty ohromoval návštěvníky a novináře každý. 

Jawa se ale především snažila „zapojit je do hry“. Zákazníci si mohli s použitím 

měřících přístrojů Jawy sami ověřit přesnost součástek na tisícinu milimetru, zvážit a 

ověřit lehkost slitin z Týnce oproti konkurenci, osobní zkouškou prověřit odolnost a 

pevnost dílů, pružnost podvozků a tichý chod motorů. Předváděly se řezy motorů, 

snímky z rentgenové defektoskopie odlitků aj., tedy interaktivní pojetí komunikace.  

 

Výrobci ale při veletrzích prezentují „komplexní doprovodné programy, jež jim 

umožňují mnohdy velice poutavými formami komunikovat řadu dalších rozšiřujících 

informací a nabídnout návštěvníkům rekreativní zážitky.“
278

 V tom Jawa diktovala tón a 

na veletrzích, výstavách, (i závodech) předváděla efektní show. Její gymkhany snesou 

v atraktivitě a zájmu srovnání s dnešních motokrosovými a jinými exhibicemi. Kromě 

jízd smykem a ovládání vozů předváděli tovární jezdci a členové Jawa klubů i průjezdy 

a skoky skrz ohnivé či skleněné stěny, skoky do dáli, průjezdy sněhem, blátem,  vodou a 

podobně. 
279

 Jawa také ohromovala rychlostí a dosaženými rekordy na dráze i v terénu. 

Všechny tyto efektní disciplíny, jawisté předváděli nejen pro oči užaslých zákazníků a 

návštěvníků, ale také pro ty z armády či policie, a to i zahraniční. (viz příloha č. 21)
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5.6.3 Sportovní propagace  

Sportovní propagace Jawy byla několikrát zmíněna jako zásadní faktor. Nebyla 

v této oblasti průkopníkem ani solitérem, nicméně dostala se do pozice nedostižného 

suveréna v objemu i významu své sportovní propagace. Nebylo jediného typu značky, 

se kterým by se nezávodilo a nebylo také jediného měsíce v roce, v kterém by se nedalo 

psát o aktuálním úspěchu Jawy. V jejím podání představuje sport širší marketingový 

koncept, než je dnes využívaný sportovní marketing (využití sportovních příležitostí a 

přenesených příslibů ke komerčním účelům, ale také marketing sportu samého)
280

 či 

sponzorství. „Sponzorinjg je PR aktivita, kdy firmy finančně pomáhají  nějaké veřejné 

akci či činnosti a výměnou za to se jim dostává veřejného uznání a publicity.“ 
281

 Se 

sponzoringem má sport u Jawy společné, že spadá víc k nástrojům PR než marketingu.  

 

V podání Jawy ale motoristický sport přesahuje principy sponzoringu. Dá se říci, 

že Jawa sama aktivně spoluutvářela celé odvětví motoristického sportu a zaváděla jej 

v myslích lidí jako zábavu a fenomén a směřuje do oblasti zážitkového marketingu, či 

marketingu životního stylu.
282

 Firma dodávala produkty, na kterých sportovní 

motorismus a závody stály, navíc sama zakládala (a její zástupci též) sportovní podniky 

(např. Brandův memoriál, Jízdu jawistek aj.) a u jiných byla velmi aktivním účastníkem. 

Značková stáj - Jawa team absorboval nadšence a propagátory závodního motorismu, 

kteří budovali image Jawy jako její zástupci, postupně s dotaženou korporátní image a 

vizuálním stylem, a navíc fungovala vzájemná synergie, v niž rostla osobní značka 

jezdců jakožto sportovních hvězd a opinion leaderů. (viz příloha č. 22)      

 

Už novináři za Janečkova života se shodovali, že „Obesílal v míře u našeho 

průmyslu nebývalé sportovní podniky, čímž ovšem především získal popularitu své 

známce, ale znamenitě prospěl i našemu sportu motocyklovému, jehož reprezentantem 
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se stal i v mnohých zemích cizích.“
283

 Tříčlenný tovární tým Jawy startoval už v roce 30 

v mezinárodním závodu Zbraslav-Jíloviště, už dva roky nato začali jawisté vozit 

vavříny i z nejprestižnějších závodů - britské Tourist Trophy a mezinárodní šestidenní, 

kde tovární tým Jawy převzal roli (s nemalými náklady) národní reprezentace. Příchod 

G. W. Patchetta, který sám závodil ještě podpořil ambice Jawy. Začala produkovat 

sportovní stroje pro silnici i plochou dráhu (ta byla charakterem uzavřeného stadionu s 

tribunami divácky ještě atraktivnější) a nasazovat je v takové míře, že na konci 30. let 

už každé malé dítě v ČSR vědělo, co znamená Jawa. Ke sportovní tradici se značka 

úspěšně přihlásila i po válce a stala se základem její hodnoty ve světovém měřítku.  

5.6.4 Výdaje na reklamu  

Na úplný závěr kapitoly uveďme, kolik zbrojovku její reklama stála. Pro celou 

představu uveďme, že v roce 1937 měla hrubý zisk za zboží (tedy celkovou sumu 

prodaného zboží) 42 337 717 Kč, necelých 7 milionů z toho vyplatila jen na provizích 

obchodním zástupcům.
284

 Výdaje na reklamu tak velmi hrubou kalkulací tvořily asi 1/25 

příjmů z výroby. Celkové marketingové výdaje byly vyšší, ale jak vidno z řádku zisků, 

finanční náročnost Janečkových investic firmu obrovským způsobem vyčerpávala.  

 

Specifikace režie obchodní Zbrojovky Ing. F. Janeček 
* 

Služby 1937 1938 1939 

Reklama, reklamní potřeby a prospekty 410 432 245 

Inserce v časopisech 644 567 319 

Výstavy a veletrhy  51 83 

Výlohy při auto-moto soutěžích 414
**

 234 180 

Časopis JAWA, JAWA doma, kalendář 246 10 62 

Celkem za reklamu  1 686 1 294 889 

Celkový zisk 245 15 334 
*    

Částky jsou uvedeny v tisících Kč        zdroj: archiv ČNB
285

 
** 

Včetně výstav a veletrhů  
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Závěr 
 

Jaké je tedy výsledné hodnocení značky Jawa? Podívejme se na něj nejprve 

pohledem ze sklonku první republiky. 

 

„Posice a pověst, kterou dnes JAWA má, činí zbytečnými všechny výklady o tom, 

co JAWA znamená a co udělala pro rozvoj československého motocyklismu.“ 
286

  

 „Ing. František Janeček zasluhuje plně názvu zakladatele motocyklového 

průmyslu v Československé republice.“ 
287

  

 

Uvedené citáty dokumentují, jak významnou pozici měla u veřejnosti značka 

Jawa i osobní značka František Janeček. Ta dokonce tak významnou, že se jeho jméno 

ocitlo v užším výběru kandidátů na post prezidenta republiky uvolněný Edvardem 

Benešem. Pouhých 10 let působení na poli motorismu stačilo Janečkovi a značce Jawa, 

aby vydobyla pozici suveréna v rámci ČSR a dostala se do podvědomí celé veřejnosti. 

Jawa se stala novým fenoménem, který asocioval s celou oblastí sportu, zážitků a 

cestování, s novým lifestylem doby, který Jawa sama utvářela a byla jeho součástí.  

 

Práce se snažila ukázat, že Jawa se na tuto pozici dostala stylem, který sice 

vycházel z možností a okolností doby, ale který by musel být úspěšný i dnes. Firma 

(značka) měla vizi, měla filosofii a měla „drive“. Dokázala využívat témat a motivů své 

doby a reagovat na nově příchozí, ale zároveň je sama přinášela. Své nápady a nové 

technologie dokázala přenést zákazníkům kvalitním marketingem a marketingovou 

komunikací, soustředila u sebe špičkové odborníky a i přes podivínství šéfa, ten ji 

dokázal rozběhnout, dát jí směr a udržet ve vzájemné synergii se svou osobní značkou 

významného prvorepublikového průmyslníka a vynálezce. Nadto prokázal neobyčejně 

houževnatý přístup v době, kdy celý jeho business prošel zásadním zlomem a dokázal 

firmu efektivně přetransformovat a vybudovat novou značku.  
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Práce si všímala také toho, jak značka a lidé za ni odpovědní naložili s odkazem 

zakladatele Janečka, který jim l4.6.1941 na smrtelné posteli vzkázal: „Pracujte, já 

odcházím.“ 
288

 Pozice, kterou budovali lidé v Jawě během 2. sv. války umožnila značce 

nástup ke globální známosti. Stejně jako v Československu 30. let, umožnila Jawa i 

lidem po válce rozšíření jejich osobních možností - tentokrát ale v celosvětovém 

měřítku. Tomu sice výrazně dopomohl široký trh, který otevřely značce plány RVHP, 

ale jemu nadřízený ekonomický systém potom v průběhu let znehodnotil a zbavil 

možností výrobní firmu i samu značku. Trend změny vnímání, kterým Jawa jako značka  

prošla během meziválečné doby, po válce zopakovala v obráceném pořadí. Od značky, 

která udávala směr a pokrok ve vývoji motocyklů se vrátila do pozice spolehlivého a 

jednoduchého produktu, který není konkurenceschopný na vyspělých trzích.  

 

V loňském roce značka Jawa oznámila „návrat ke kvalitě“ a k vývoji. Nehodlá 

už bojovat s konkurencí z Asie na levných trzích a míří do segmentu luxusních 

motocyklů, které chce prodávat ve všech zemích Evropy. Vrací se i ke kořenům 

původní Zbrojovky Ing. F. Janeček. „V České republice chceme do budoucna vyrábět 

výhradně luxusní a speciální motocykly, jako například policejní či vojenské,“ podotýká 

Jiří Gerle, generální ředitel společnosti Jihostroj Velešín, která Jawu vlastní.
289

 Je však 

velkou otázkou dalších měsíců a let, jak se takový rebranding značky vyvine a zda bude 

úspěšný. V každém případě Jawa vědomě opouští hodnoty, které teď její značka 

představuje.  

 

Hodnocení značky v současnosti není jednoznačné. Na zákaznickém trhu si stále 

ještě udržuje pozici levné značky bez přílišného pohodlí jízdy (paradoxně vzhledem k 

positioningu v 1. republice). Přesto zůstává zavedenou značkou (s celkově víc než 4 

miliony vyrobených motocyklů), a to i na progresivních trzích rozvíjejících se zemí, což 

může být její konkurenční výhodou.  

Historická hodnota, kterou Jawa vytvořila v průběhu své existence je naproti 

tomu vysoce hodnocena a projevuje se významem i rozsahem, který značka zaujímá 
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mezi komunitou veteránistů a sběratelů. Jestliže cena nových luxusních motocyklů Jawa 

má začínat na čtvrt milionu korun,
290

 pak zhruba na stejné úrovni se pohybuje 

pořizovací cena renovovaných a provozuschopných historických motocyklů. „Druhým 

životem“ značky je její pozice, kterou má právě v kruzích veteránistů a příznivců 

značky, kterých je stále velmi mnoho a tak jako první jawisté - motoristé se sdružují 

v rámci své komunity.  

 

Světové kluby značky vznikaly už za 1. republiky - hlavně v Německu, Balkáně 

i  Americe (díky exportu a tamním českým komunitám). Výrazně se ale rozmnožily po 

válce (opět kopírovaly export) a dnes jsou kluby veteránů a fandů značky se stovkami 

aktivních členů krom zmíněných států i v hlavních zemích Evropy (zejména východní), 

Rusku, Číně, Indii, Austrálii, Turecku, Kubě aj. Příklad za všechny z britského 

JAWA CZ Owners Clubu, který je jedním z nejstarších klubů s nepřerušenou tradicí 

(založen roku 1954) a velmi aktivním organizátorem mezinárodních setkání ukazuje, 

proč je značka Jawa mezi těmito lidmi ceněna. V hlavním profilu klubu můžeme číst 

v komentáři Jasona Huttona: „Je skvělé vidět kluby jako je ten váš, které ještě podporují 

tyhle motocykly. Je spousta klubů starých britských motorek, ale neměli bychom nikdy 

zapomenout na malé dvoutakty, které daly tolika z nás možnost cestování. Dobrá 

práce!“ 
291

 

 

Taková je hodnota značky, kterou založil český selfmademan František Janeček.  
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Summary  

Only ten years in the the field of motor vehicle production was enough for 

Janeček and Jawa trademark to earn the position of a domestic market leader in 

Czechoslovakia and start being recognised by public. Jawa became a new phenomenon 

with attributes associated with the whole range of sports, adventure, travelling and a 

temporary lifestyle, which Jawa formed and was a part of. The aim of the thesis was to 

demonstrate, that Jawa became successful thanks to a style that, although based on the 

Czechoslovak conditions and set of contemporary circumstances, would be successful 

even in today’s marketing. The company (brand) had a vision, philosophy and "drive". 

Jawa was able to utilise contemporary themes and motives, react to upcoming ones, and 

also bring up new impulses. Janeček considered the quality of his products as a key 

point, which he was constantly improving and promoting in his advertisements. Great 

results, which he achieved on the field of car and motorbike market, were also achieved 

thanks to a very good promotion, high-quality marketing and marketing communication. 

His brand achieved a great fame especially due to sports propagation. He very early 

found out, that success on the sport field provides the best possible promotion to his 

vehicles, so he decided to send them to compete in every possible event all around the 

world. In addition to all that, his company contained high quality employees who were 

increasing his profit and making very good “classic” advertisement. He was a 

businessman unafraid of broad-minded plans. Despite his eccentricity, he was able to 

run the business, give it direction and keep it in synergy with his personal brand of 

important industrialist and inventor in First Republic. Moreover, he proved remarkably 

tenacious approach at a time when the whole of his business went through a major 

breakdown and he was able to effectively transform the company and build a new 

brand. The thesis also deals with changes in the position of Jawa trademark after the 

Second World War and the circumstances leading up the changes in it´s image. First, 

initial position made during the previous era gave Jawa a start into the most succesful 

period. JAWA in the fifties and sixties experienced its best years and produced almost 

100,000 motorcycles per year. Second, the period when Jawa (due to the economic 

decisions of central planning department) starts to stagnate, lose competitive ability and 

gradually loses the value (brand equity). The trend of changes in perception, which 

Jawa as a brand underwent during the interwar period, repeated after the war in reverse 

order. Jawa returned, from the meaning of a brand, which set the direction and progress 



 

in the development of motorcycles, to the position of a reliable and simple product that 

is not competitive in full grown markets. The current brand equity is not clear. On the 

customer market, Jawa still maintains its position of a cheap brand with fair ride 

comfort (ironically due to the positioning during the first republic). Despite this fact, 

Jawa remains a well established brand (with a total of more than 4 million motorcycles 

manufactured) even in progressive markets of well-developed countries, which might be 

its competitive advantage. 

 



 

Použitá literatura 

články: 

 
1000 mil československých. Jawa, 1935, 3. ročník, 7. číslo  

FENCL, Jiří. Protitankové pušky Jawa. Střelecký magazín, 2005, 10. ročník, 2. číslo  

HEINZ, Vilém, Ing. dr.h.c.F. Janeček. Národní listy, 1938, 78. ročník, číslo 29, 30.1.1938 

HORÁK, Rudolf. Nejstarší spolupracovník vzpomíná. Jawa. 1938, 5. ročník, Číslo 1 

Ing. K. Poláček. Co potřebujete při cestě za hranice. Jawa, 1934, 2. ročník, 8. číslo 

Jak vzniká Motocyklista. Jawa, 1934, 1. ročník, 5. číslo 

Jawa doma. 1936, 1. ročník, 1. číslo 

K šedesátce českého selfmademana : Ing. dr. h. c. Janeček o svém mládí, práci a vynálezech. 

Venkov, 1938, 33. ročník, Číslo 4., 23.1.1938 

KORECKÝ, Jan. Boj proti hluku. Jawa. 1934, 1. ročník, 10. číslo, s. 14-15 Jawa, ročník 4, č. 9 

KRÁLÍK, Jan. Takové příjmení, taková rodina. Technický magazín, 1990, 33. ročník, 8. číslo 

Nové karoserie auta Jawa 700. Jawa, 1935, 3. ročník, 2. číslo, s. 18-19 Jawa, ročník 4, č. 9 

Ohlédnutí za stávkou. Jawa doma, 1936, 1. ročník, číslo 1  

PETRŮ, Karel, Vzácné jubileum vzácného člověka. Národní Politika, 1938, 56. ročník, číslo 

22, 23.1.1938 

Vitvar také letos absolutním vítězem Krakonošova okruhu. Jawa, 1936, 4. ročník, 9. číslo 

Výbuch střeliva v Truhlářské ulici : Chceme bezpečnost ulic i státu!  Národní listy, 1926, 66. 

ročník, číslo 6.3.1926, s. 1-2 

 

knihy: 
 

BIRMAN, Stanislav a kolektiv. Kronika 20. století. 1. vydání. Praha : Fortuna Print, 2003. 1568 

s. ISBN 80-7321-069-X 

BRABEC, Jan. Zásady výnosné obchodní reklamy : na základě amerických studií a zkušeností. 

Praha : Sfinx, Bohumil Janda, 1927. 382 s. 

BUREŠ, Ivan. Poziční strategie v marketingu : jak profitovat z tržních nik. 1.vydání. Praha :  

Management Press, 1998. 108 s. ISBN 80-85943-65-4 

Ceník motocyklů Jawa. Praha : Zbrojovka Ing. F. Janeček, 1936. 2 s. 

Ceník náhradních dílů vozu Jawa 600. Praha : Zbrojovka Ing. F. Janeček, 1939. 51 s. 

CLOW, Kenneth E., BAACK, Donald, Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. 

vydání. Brno : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9 

DE CHERNATONY, Leslie. Značka: od vize k vyšším ziskům. 1. vydání. Brno : Computer 

Press, 2009. 315 s. ISBN 978-80-251-2007-1, 



 

GOMOLA, Miroslav. Motocykly Jawa : sedmdesátiletá historie 4. vydání. Brno : AGM, 2004. 

344 s. ISBN 80-85991-29-2 

HÄCKL, Bohuš. Kruh pěti. Praha : Zbrojovka, F. Janeček 32 s. 

HÄCKL, Bohuš. Ochranné známky a značky. 1. vydání. Praha : SPN, 1976. 89 s. 

HAIG, Matt,. Království značky : největší omyly a úspěchy všech dob. 1. vydání. Praha : 

Ekopress, 2006. 322 s. ISBN 80-86929-09-4 

HEALEY, Matthew. Co je branding? 1. vydání. Praha : Slovart, 2008. 256 s. ISBN 978-80-

7391-167-6 

HEJDA, Jiří. Žil jsem zbytečně: román mého života. 1. vydání.  Praha : Melantrich, 1991. 431 s. 

ISBN 80-7023-101-7 

HOLMAN, Vojta. Reklama a život. 2. vydání. Praha : Politika, 1909. 129 s. 

HOŘEJŠ, Miloš, LORENCOVÁ, Ivana (eds.). Věda a technika v českých zemích v období 2. 

světové války Praha : Národní technické muzeum, 2009. 495 s. 

Jawa 250 : Jawa je velká značka... Praha : Mototechna, n.p., 1950, 6s.  

KARNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí, O přežití a o život. 

1. vydání. Praha : Libri, 2003. 803 s. ISBN 80-7277-119-1 

KARTAJAYA, Hermawan, KOTLER, Philip, SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: From 

Products to Customers to the Human Spirit. 1. vydání.  Wiley : New Jersey, 2010. 208 s. ISBN 

0470598824 

KITCHEN, Philip J. Marketing Communications: Principles and Practice. 1. edition. London : 

International Thomson Business Press, 1999.  544  s.  ISBN 1-86152-196-0 

KOTLER, Philip. Marketing od A do Z : osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. 

vydání. Praha : Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1  

KOTLER,Philip., ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-

0513-3 

KRÁLÍK, Jan, Jawa, můj osud : příběh Jaroslava Freie, který zachránil Jawu a útěkem zachránil 

sebe. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. 107 s. ISBN 978-80-247-2597-0 

KRÁLÍK, Jan, SPREMO, Milan. Jawa 1. vydání. Brno : 735. ZO Svazarmu při pedagogické 

fakultě Univerzity J.E. Purkyně, 1989. 63 s. ISBN 80-900020-9-9 

KUBŮ, Eduard, PÁTEK, Jaroslav a kolektiv. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti 

Československa mezi světovými válkami  1. vydání, Praha : Karolinum, 2000. 439 s. ISBN 80-

7184-716-X 

KULHAVY, Ernest. Skici k marketingu.Praha : Victoria Publishing, 1994. 140 s. ISBN 80-

85605-61-9 

L’ETANG, Jacquie, Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. 1. vydání. Praha : 

Portál, 2009. 338 s. ISBN 978-80-7367-596-7 



 

LACINA, Vlastislav. Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. 1. vydání. Praha : 

Academia, 1984. 217 s. 

MARSHALL, Greg W., SOLOMON, Michael R., STUART, Elnora W., Marketing očima 

světových marketing manažerů.1. vydání. Praha : Computer Press, 2006. 572 s. ISBN 80-521-

1273-X 

MONZEL, Monika. 99 tipů pro úspěšnější reklamu. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 198 

s.  ISBN 978-80-247-2928-2 

MULLIN, Bernard J., HARDY, Staphan., SUTTON, William A., Sport marketing. 3. vydání,  

Human Kinetics, US : 2007, 543 s. ISBN 13:978-0-7360-6052-3 

MYŠKA, Milan a kolektiv. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do 

poloviny XX. století  1. svazek. 1. vydání . Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. 519 s. ISBN 

80-7042-612-8  

NĚMEC,Jan. Albin Hugo Liebisch a jeho motocykly Čechie-Böhmerland. Děčín : Oblastní 

muzeum v Děčíně, 2005. 183 s. ISBN 80-239-5409-1 

PAVLŮ, Dušan. Veletrhy a výstavy : kultura, komunikace, multimedialita, marketing. 1.vydání. 

Praha : Professional Publishing, 2009. 380 s. ISBN 978-80-86946-38-2 

PAVLŮSEK, Alois, PAVLŮSEK, Ondřej. Jawa. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 252 

s. ISBN 978-80-251-0980-9  

POVOLNÝ, Daniel, SOUČEK, Vladimír, ZAVADIL, Radomír. František Janeček :  

motocyklový král :  příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa. 1. vydání. Praha : 

Mladá fronta, 2011. 325 s. ISBN 978-80-204-2327-6  

PROCHÁZKA, Hubert, MARTOF, Jan. Automobily Aero, Jawa, Walter, Wikov, "Z" : 1905-

1946. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 978-80-251-1940-2 

PROCHÁZKA, Hubert. Jawa 250/350 Pérák : historie, vývoj, technika, sport. 1. vydání. Praha : 

Grada, 2009. 144 s. ISBN 978-80-247-2322-8 

PRŮCHA, Václav a kolektiv. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. 

vydání. Brno : Doplněk, 2004. 580 s. ISBN 80-7239-147-X 

Příručka pro jezdce na kole s pomocným motorem 100 cm³ Jawa-Robot. Praha : Zbrojovka Ing. 

F. Janeček, 1937. 84 s. 

RIES, Al, TROUT, Jack. Positioning: The Battle for Your Mind. New York : McGraw-Hill, 

2000. 213 s. ISBN 0071373586 

SCHROEDER, Jonathan E., SALZER- MÖRLING, Miriam. Brand culture. London : 

Routledge, 2006. 218 s. ISBN 0-415-35599-0 

SMITH, Paul. Moderní marketing. 1. vydání. Praha : Computer Press, 518s. ISBN 80-7226-

252-1 



 

SOLOMON, Michael R., MARSHALL, Greg W., STUART, Elnora W., Marketing očima 

světových marketing manažerů.1. vydání. Praha : Computer Press, 2006. 572 s. ISBN 80-521-

1273-X 

SOUČEK, Vladimír. DVOŘÁČEK, Ivan. Indian. 1. vydání. Praha : GT Club, 1994. 93 s. ISBN 

80-900705-2-3 

STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Hospodářský a společenský vývoj Československa : vybrané 

statě a statistické přehledy. Praha : Sevt, 1968. 232 s. 

STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Statistická ročenka republiky Československé. Praha : Orbis, 

1938. 369 s. 

STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Statistická ročenka republiky Československé. Praha : Orbis, 

1935. 289 s. 

SUTNAR Miroslav. Co dokáže reklama. 2. vydání. Praha : Avion : F. Šmíd, 1948. 83 

ŠTEMBERK, Jan. Automobilista v zajetí reality : vývoj pravidel silničního provozu v českých 

zemích v první polovině 20. století. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 172 s. ISBN 978-80-

246-1461-8 

TŮMA, Adolf. Postavy našeho motorismu. Praha : Adolf Tůma, 1941. 348. 

VOŠALÍK, Jan. Přehled motocyklů ČZ. 2. vydání. Praha : Jalna, 2010. 224 s. ISBN 978-80-

86396-53-8 

VOŠALÍK, Jan. Přehled motocyklů Jawa : sériové cestovní motocykly. 1. vydání. Praha : Jalna, 

2009. 224 s. ISBN 978-80-86396-49-1 

ZELENÝ, Milan. Cesty k úspěchu : trvalé hodnoty soustavy Baťa . 2. vydání. Česko : 

Čintámani, 2006. 155 s. ISBN 80-239-8233-8 

 

webové zdroje: 

 
About US - Welcome to the JAWA CZ Owners Club. www.jawaczownersclub.co.uk 

citováno dne 2.1.2012. dostupné z: http://www.jawaczownersclub.co.uk/index.htm 

 

Historie AČR. www.autolkub.cz.. citováno dne 8.12.2011. dostupné z:  

http://www.autoklub.cz/show.php?page=acr/autoklub/historie/historie.htm&asoc=1 

 

Historie českého rozhlasu. www.radio.cz. citovánodne:6.12.2011.dostupné z:   

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/historie-cro 

 

Historie ČKD. www.ckd.cz. citováno dne 21.4.2011.dostupné z:  http://www.ckd.cz/historie-ckd 

Historie ČZ. www.motojawa-cz.wgz.cz. 26.2.2008, citováno dne 9.5.2011. dostupné z: 

http://motojawa-cz.wgz.cz/historie-cz 

http://www.ckd.cz/


 

 

JAWA po druhé světové válce. www.java.eu. citováno dne 14.5.2011. dostupné z: 

http://www.jawa.eu/firma/80-let-vyroby-motocyklu-jawa/jawa-po-druhe-svetove-valce.htm 

 

KORBEL, Petr. Jawa se vrací mezi elitu. Ekonom. 1.9.2011. citováno dne 2.1.2012. Dostupné 

na: http://ekonom.ihned.cz/c1-52719070-jawa-se-vraci-mezi-elitu  

KUBA Obchodní a ekonomická spolupráce. www.mzv.cz.  citováno dne 2.1.2012. dostupné na: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/stredni_amerika/kuba/ekonomika/obchodni_a_ek

onomicka_spoluprace_s_cr.html 

Léta relativní prosperity. www.java.eu. citováno dne 14.5.2011. dostupné z: 

http://www.jawa.eu/firma/80-let-vyroby-motocyklu-jawa/jawa-po-druhe-svetove-valce.htm 

 

Obchodní rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. C 50321 JAWA 

Moto spol. s r.o. / sbírka listin / C 50321/SL 32 - účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o 

vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009. dostupné na : 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=101214971&listina.@rozliseni=p

df&listina.@klic=0ff1c41533337f964bb395f90bd1be7d 

Obchodní rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. C 50321 JAWA 

Moto spol. s r.o. / sbírka listin / C 50321/SL 35 - účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o 

vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2010 + prohlášení. dostupné na : 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/getFile?listina.@slCis=101425760&listina.@rozliseni=p

df&listina.@klic=5accd0df66d805ded6973bb4309f9300 

Poslanecká sněmovna N.S.R.Č. 1926, Tisky č. 199, Odpověď, 16.3.1926 dostupná na: 

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0199_00.htm 

 

Ostatní : 

 
Archiv ČNB, fond ŽB (Živnostenská banka) signatura ŽB - 3584/1 Dop, ZBROJOVKA, 

ing.F.Janeček, Praha 1932-45, Zpráva o revisi bilance 1939 firmy ZBROJOVKA Ing. 

F.JANEČEK, PRAHA - TÝNEC n/Sáz. 31./7.1940., ŽB - S VIII/a - 359/2 K.č. 220/1596 

Archiv ČNB, fond ŽB (Živnostenská banka) signatura ŽB - 3584/1 Dop, ZBROJOVKA, 

ing.F.Janeček, Praha 1932-45, zpráva od F. Janečka pro L. Dostála, ředitele Živnostenské banky 

5.1.1937 

Archiv ČNB, fond ŽB (Živnostenská banka) signatura ŽB - 3584/1 Dop, ZBROJOVKA, 

ing.F.Janeček, Praha 1932-45, Zpráva o ustavující valné hromadě Zbrojovky Ing. F. Janeček a.s. 

24.11.1943  



 

Archiv ČNB, fond ŽB (Živnostenská banka) signatura ŽB - 3584/1 Dop, ZBROJOVKA, 

ing.F.Janeček, Praha 1932-45, referát p. ved. ředitele Malého o účtu ztráty a zisku k 31/12.1937 

fy Frant. Janeček, Nusle., I.II 25/4 1938                 

Archiv ČNB, fond ŽB (Živnostenská banka) signatura ŽB - 3584/1 Dop, ZBROJOVKA, 

ing.F.Janeček, Praha 1932-45, Přílohy ke zprávě o revisi provedené v dubnu u firmy 

ZBROJOVKA ING F. JANEČEK 

Archiv ČVUT, fond rektorát - čestné doktoráty, složka Dr.h.c. František Janeček, folio 38 - 

životopis 

Archiv ČVUT, fond rektorát - čestné doktoráty, složka Dr.h.c. František Janeček, folio 40 - 

životopis  

Archiv ČVUT, fond rektorát - čestné doktoráty, složka Dr.h.c. František Janeček, folio 64 - 

přednáška Vývoj střelných zbraní 

DŮVĚRNÉ INFORMACE o strojích Jawa 1939 a účasti značky Jawa na motocykl. trhu P.V.V .,  

brožura firmy určená obchodním zástupcům 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 12, Otoman Fišer, O počátcích Jawy, 

25.3.1975  

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 13, Häckl Bohuš, Situace za války 

v Jawě, 12.6.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 13, Häckl Bohuš, Situace za války 

v Jawě, 12.6.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 24, 25 Jozíf Josef, Konstrukce, 13.3.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 25, Jozíf Josef, Konstrukce, 13.3.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 31, Lange Karel, OTK -oddělení 

technické kontroly, 25.3.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 35, Maštovský Josef, Sociální poměry v 

Jawě, 20.3.1975  

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 35, Maštovský Josef, Sociální poměry v 

Jawě, 20.3.1975 a č. 49, Dr. Semerát Zdeněk, Sociální poměry v Jawě 5.5.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 40, Pilát Zdeněk, Letecký motor v Jawě, 

13.2.1975 

Historie Jawy - nahrávky pracovníků. sbírky NTM. č. 5, Bohdan a Horák, Ostatní výrobky 

Jawy, 20.1.1975  

Pravda o stávce ve Zbrojovce Ing. F. Janeček v Praze. oficiální leták firmy. 2.11.1935  



 

Seznam zkratek  

AKRČs - Autoklub Republiky Československé 

ČNB - Česká národní banka 

ČVUT - České vysoké učení technické 

MNO - Ministerstvo národní obrany 

MV - Ministerstvo vnitra 

NTM - Národní technické muzeum  

PR - public relations 

Sb. z. a n. - Sbírka zákonů a nařízení  

ŽB - Živnostenská banka 



 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Ing. DrHC. František Janeček (fotografie)  

Příloha č. 2 : Továrna Na Zelené lišce r. 1933 (fotografie)  

Příloha č. 3 : Firemní loga (fotografie) 

Příloha č. 5 : Zkouška motocyklu na brzdě (fotografie) 

Příloha č. 6 : Tisícimílové vozy Jawa 750 (fotografie)  

Příloha č. 7 : Prodeje automobilů (fotografie - tabulka)  

Příloha č. 8 : Počty motocyklů (fotografie - tabulka) 

Příloha č. 9 : Jawa 175 s dvojím řízením (fotografie)  

Příloha č. 10 : Informační brožura pro obchodní zástupce Jawy (fotografie)  

Příloha č. 11 : Obchodní zastoupení Kaiser - Kronenberg (fotografie)  

Příloha č. 12 : Firemní maskot Jawík (fotografie)  

Příloha č. 13 : Reklama na první Jawu 500 OHV (fotografie)  

Příloha č. 14 : Motocykl Jawa 500 OHV na obálce časopisu Motor (fotografie)  

Příloha č. 15 : Reklama Dnes cyklistou, zítra jawistou... (fotografie)  

Příloha č. 16 : Gymkhana v provedení členů Jawa klubu (fotografie)  

Příloha č. 17 : Ženy v komunikaci Jawy (fotografie)  

Příloha č. 18 : Dětské vzdělávací kartičky s armádní tematikou (fotografie)  

Příloha č. 19 : Policejní ostrůvek s reklamou (fotografie)  

Příloha č. 20 : Obálka časopisu Jawa (fotografie)  

Příloha č. 21 : Demonstrace tuhosti rámu z výstavní expozice Jawy (fotografie)  

Příloha č. 22 : Soutěžní týmy Jawy (fotografie)  

 


