
Ze zajímavostí ...
Z vystavených exponátů zaujmou sportovní motocykly Jawa a ČZ 

ze 60. – 70. let. Ve své době byly na tak vysoké úrovni, že se jich 
bál celý sportovní motoristický svět. Chloubou je vůbec poslední 
Jawa ENDURO 350 ccm z roku 1989, která zůstala ve strašnické vý-
vojové dílně těsně před dokončením a dosud nebyla nastartována. 

Též dvoumístný vůz Jawa minor je pro cizince naprosto neznámý 
a málokdo ví, že Aero minor s totožným motorem získalo II. mís-
to ve slavném závodě 24 hodin Le Mans mezi vozy až desetkrát 
silnějšími. K unikátům v muzeu patří první dvoutaktní motor vy-
robený v bývalém Rakousko-Uhersku, prototyp prvního dvouválce 
vyrobeného v ČZ Strakonice, jedinečný Škoda Tudor 6-ti válec 85 
hp, obsah 3,2 litrů, existující též v jediném exempláři. GRAHAM 
PAIGE (rok výroby 1930), vyráběný třemi bratry Grahamovými 
v americkém DETROITU, je od tohoto typu asi jediný v Evropě. Na 
voze INDUKO z roku 1926 se pracuje, po dokončení to bude jediný 
doklad existence značky pana Kláska z Prahy. Motor dodala továrna 
CAPIUS DORNIER z Francie. Výroba těchto motorů skončila, když 
majitel prohrál veškerý majetek v kasinu DEAUVILLE, tím firma za-
nikla (muzeu byl ze země původu potvrzen prodej 3 kusů motorů 
do Československa). Největší stabilní motor od firmy Dobrý z Mla-
dé Boleslavi má obsah 50 litrů a výkon 20 hp. Stavbou připomíná 
parní stroj, z jehož konstrukce vyšel. Znalce ale obšťastní Remar 
vyrobený v Písku, jedná se o poslední z jedenácti vyrobených kusů. 
Pan Remar okopíroval stroj světového výrobce z USA a v soudních 

přích o licenci přišel o všechno. Pokud je známo, zůstaly dva mo-
tory vyrobené pro sousedy, náš je spřažen s pumpou KLEMENT a 
šedesát let sloužil k zavlažování. Dvoutaktní diesel ADAM je zatím 
jediný nalezený stojatý motor z největší továrny „v zemích násled-
ných“ po Rakousko-Uhersku z moravského města OSKAVA, dnes 
již téměř neznámého. Mezi radiopřístroji stojí za zmínku licenční 
Philips z přeloučské továrny. V roce 1928 byl oceněn na světové 
výstavě v Paříži zlatou medailí. K vidění je zde rovněž první v sérii 
vyráběné československé autorádio z roku 1946. Málokdo ví, že 
první autorádio vyrobila přeloučská firma KREŠL v roce 1930. Toto 
rádio měli dr. Baum a sochař F. V. Foit ve své Tatře 12 při své cestě 
napříč Afrikou v roce 1931. Poslech  stanic  Vídeň a Praha byl jejich 
jediným spojením s domovem v nejtemnější Africe. Až v roce 1934 
se objevila na trhu autorádia dalších firem.

Muzejní dílny
Z historických dílen je v provozu karosárna.  Zařízení je z roku 

1920. V renovační dílně se nachází pneumatické kladivo ze slavné 
prvorepublikové karosárny Petera z Vrchlabí.  K otevření se  v nej-
bližší době připravují dílny další: kolářská dílna z roku 1910, zámeč-
nictví z let 1890 – 1900. Pro ženy se připravuje zvláštní oddělení 
Moderní domácnost 1900 – 1920. 
Otevírací doba

Muzeum je pro veřejnost otevřeno denně od 1. května do konce 
září. Jindy budete vítáni po předchozí telefonické domluvě. V obdo-
bí letních prázdnin se zde konají  klubové a spolkové srazy motoris-
tů. Sezóna muzea se každoročně uzavírá Kryštofskou poutí.  Místo 
ke stanování či zaparkování obytného přívěsu se tu najde ovšem 
pro všechny, kteří rádi odpočívají v klidném prostředí u vody a ve-
čery tráví u grilu v  útulném prostředí nejmenších lázní světa. 

Muzeum techniky - Kryštofovy lázně
Háje nad Jizerou - Loukov, 513 01 Semily

tel.: 481 685 238
Otevírací doba: květen – září  po – ne  10.00 – 17.00

Po pracovní době:
Bujárek Pavel, Bystrá nad Jizerou 98, 513 01 Semily

tel.: 731 418 710, 481 685 238
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Plynový motor z roku 1920

Svatý Kryštof, patron motoristů

Majitel muzea Pavel Bujárek, redaktor Jarda Šíma, herec a malíř Jan 
Kanyza a král českého designu Václav Král před sochou sv. Kryštofa
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MUZEUM TECHNIKY LOUKOV
& Kryštofovy (strojní) Lázně

Muzeum techniky najdete při tzv. pojizerské 
silnici vedoucí ze Semil do Jilemnice, v údolí Ji-
zery mezi obcemi Bystrá nad Jizerou a Loukov. 
Vzniklo po roce 1989 v budově bývalé  traktoro-
vé stanice na břehu Jizery. 

Kryštofovy (strojní) Lázně

Po několika letech svérázného vedení muzea 
byly zjištěny uklidňující, blahodárné účinky na 
duši i tělo jeho návštěvníků. Vysvěcením sochy 
sv. Kryštofa, patrona motoristů, se areál muzea techniky stal 
poutním místem s názvem Kryštofovy (strojní) Lázně. 

Nejenom motoristé a milovníci historie objevili v Loukově 
oázu klidu a pohody. Klid a inspi-
raci zde nalézají i mnohé známé 
celebrity. Není vzácností potkat 
se zde s herci, hudebníky, malíři 
či zpěváky - a to nejen z Čech. 

V dnešním uspěchaném světě 
peněz, kšeftů, stále nových vy-
možeností moderní doby, které 
jsou téměř zastaralé v den náku-
pu, a proto nás nutí zase spěchat 
kupředu, je dobré se zastavit, 
odpočinout si – zbavit se nemoci 
dneška – stresu, vyléčit se v láz-
ních.

Ne všichni chtějí relaxovat jen 
v přírodě, poslouchat zpěv ptáků. 
Ne všem pomohou psychiatrické 
léčebny. Velkému procentu paci-
entů efektivněji a levněji pomo-
hou „strojní lázně“.

Léčba probíhá paradoxně i 
v přírodě. Lázeňští hosté se pro-
cházejí, snad si zapálí i doutník, nalijí sklenku 
dobrého nápoje a místo smrkového jehličí za 
krkem, klíšťat na těle či pylové alergie poslou-
chají hudbu ze šelakových desek z gramofonu 
na kliku. Pivo vytékající z pípy, která pamatuje 
Františka Josefa I., pumpuje 80 let starý kom-
presor. Páni se nechají opájet horkým dechem 
stabilních motorů, jejichž kultivovaný, pomalý a 
tichý běh léčí velice prudce. Odvážní sportsme-
ni odloží vestu a vyzkouší sílu a šikovnost při 
jejich natáčení.

Dámy, pokud se zrovna nehašteří, využívají „říční 
lázně“ (Flusswasserkurbad). Vyzkouší  střevíce pro 
chůzi po hladině vodní, vynález firmy „Deutsche 
Wasserluftschuhwerke“ Grosswusterwitz. Tento 
velmi zdokonalený vynález z roku 1903 odporučuje 
se také jako sport, při němž účastny jsou veškeré 
svaly těla lidského podobně jako při plování.  Mlad-
ší se proplují na loďce hnané kývavým kormidlem 
H. C. Vogta z Kodaně, levnější to náhradou Resslo-
va lodního šroubu, kterým již od roku 1812 „vrtal 
vodu“.

Dítka využijí nainstalovaný žentour jako kolotoč, 
zatočí si strojkem na tření barev nebo si vyleští po-
lodrahokam nalezený na břehu řeky. A na památku 
fotočku ze starého aparátu!

Cesta nastolená psychoterapeuty zdá se mylnou. 
O duševní svěžest a hezkou postavu se postarají 
stroje.

 Přijďte se přesvědčit sami o jedinečnosti a neo-
pakovatelné atmosféře Kryš-
tofových (strojních) Lázní. 
Navštivte snad nejmenší 
osadu Evropy, jež se  stala 
místem, kde počet hos-
tů mnohdy až stonásobně 
převyšuje počet původních 
obyvatel.   

Muzeum 
Muzeum v současnosti 

disponuje asi 3000 exponá-
ty do roku 1945,  jejich po-
čet však den ode dne vzrůs-
tá. Návštěvník tu najde 40 
stabilních motorů, 40 mo-
tocyklů, automobily, dálník, 
ponorku a jiné technické la-
hůdky, 60 unikátních vozid-
lových motorů, příslušenství 

automobilové i elektrotechnické, sbírku klaksonů, mag-
netek, zapalovacích svíček, jízdní kola a jejich příslušen-
ství, obaly olejů, smaltované firemní štítky, plakety. V od-
dělení foto + radio objevíte více než 400 fotoaparátů a 
100 rádií. Převážná část expozice je v prvním patře, kam 
se objemnější exponáty dostávají výtahem. V muzeu je 
shromážděn bohatý archiv, kde si zájemci mohou najít 
to, co je ze světa techniky zajímá.  

Milovníci historie se  tady  vrátí do časů, kdy svět 
opouští pára a začíná benzínové opojení, do časů tech-
nických vynálezů bez složité elektroniky, do dob českého 
„Edisona“ ing. Křižíka, ing. dr. h. c. Františka Janečka, do 
rodiny Wichterlů a mnoha dalších.
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