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motocyklům měl František
Kroupa blízko od malička.
Jeho starší bratr Pavel jezdil
motokrosové závody, jeho ko-

legy v práci byli staří motocykloví zá-
vodníci Tonda Hrách a Franta Šťastný.

Sbírat motocykly začal v roce 1969.
Tehdy se za veterány považovaly stroje
vyrobené do roku 1928, proto většinu
jeho sbírky tvoří předválečné moto-
cykly, pocházející hlavně z jeho kraje.
„Třeba tady je ARIEL ze Šťáhlav z roku
1928. Jsem teprve druhým majitelem
a stroj má dodnes papíry,“ ukazuje na
jeden z motocyklů František Kroupa.

Své stroje nacházel sběratel na pů-

dách a v kolnách u kamarádů a zná-
mých. Řada z nich se dochovala jen
díky šťastné náhodě. „Třeba tenhle Har-
ley-Davidson ležel ve vesničce Liškov
v chatce v lese. Motorka se zachránila
jenom díky tomu, že ji jistý obchodní zá-
stupce chtěl vyměnit s hajným za dříví,
ale pak se naštěstí nedohodli. Spousta
těchto motocyklů byla zničena v pade-
sátých letech, protože se začala platit
daň z obsahu motoru. Motorky tedy lidi
předělávali na traktůrky nebo motor
využili jinak. Třeba tenhle harley má
úctyhodný obsah 1200 ccm,“ vypráví
František Kroupa.

Unikátem mezi jeho exponáty je mo-

tocykl Praga se sajdkárou s chladičem
oleje, jeden z pěti vyrobených kusů.
Nejoblíbenějším motocyklem Františka
Kroupy je stroj B. S. A. z roku 1927 z Kli-
kařova, se kterým na veteránských zá-
vodech dobyl na sedmdesát vítězství. Na
stupních vítězů často stane i jeho dcera
Zdeňka, zeť Michal Malý či bratr Pavel.
Všechny stroje jsou totiž pojízdné.

František Kroupa každý rok do své
sbírky přidá jeden dva kousky – pod-
le toho, kolik jich stihne během zimy
zrenovovat. Dodnes si všechno kromě
chromu a výbrusu dělá sám. „Každý
něco děláme, někdo sbírá známky, já
motocykly,“ shrnuje.
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Vášní Františka Kroupy
jsou motocykly. Ve své

sbírce má zejména stroje
z nepomucka vyrobené do
roku 1938. loni jim otevřel
vlastní muzeum v historic-
kých stájích Zelenohorské

pošty v nepomuku.


