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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 4. august 2016 

V Považskej Bystrici pokrstili jedinečnú knihu Manet M90 

 

Dvojpiestový jednovalec. Prvý model vyšiel z Považských strojární v Považskej Bystrici 

v roku 1947. Celkovo sa vyrobilo viac ako 37 000 kusov. Reč je o prvom motocykli manet 

vyvinutom na Slovensku v povojnovom období – Manet M90. 

 

Jedinečnú knihu s rovnomenným názvom ,,Manet M90“ pokrstili včera, t.j. v stredu 3. 

augusta 2016 v priestoroch Základnej umeleckej školy M. R. Štefánika v Považskej 

Bystrici. Autorom knihy je Zdeno Metzker starší, ktorý svojho času pôsobil ako 

konštruktér Vývoja motorových vozidiel Považských strojární a bol tak v priamom styku 

so staršími kolegami, ktorí stáli pri zrode Maneta M90. 

 

Knihu do života uviedol spolu s autorom Zdenom Metzkerom starším bývalý 

konštruktér Považských strojární Alfréd Jandušík a bývalý závodný jazdec Považských 

strojární Ján Bednár netradičným spôsobom – po 180-stranovej publikácií prešli v rámci 

krstu predným i zadným kolesom motorky Manet M90. 

 

Trenčiansky župan Jaroslav Baška prijal pozvanie na krst knihy a podelil sa o svoje 

skúsenosti a zážitky s ,,dvojkolesovými tátošmi“ zo svojho detstva. Predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zároveň vyjadril svoje potešenie, že TSK 

mohol finančne podporiť vydanie publikácie: ,,Obdivujem ľudí, ktorí určitým spôsobom 

zachovávajú históriu pre ďalšie generácie. Myslím si, že kniha Manet M90, vydaná 

priamo konštruktérom motocyklov, je veľmi zaujímavá. Publikácia zachytáva, ako sa 

v Považskej Bystrici vyrábal Manet M90.“ 

 

Názov motocykla Manet M90 bol odvodený z vrchu Manín, ktorý sa nachádza v blízkosti 

Považskej Bystrice. Knižka sa podrobne zaoberá výrobou tohto motocykla, vyvracia 

viaceré mýty o jeho pôvode a vzniku. Záujemcovia môžu nájsť v publikácií rôzne 

zaujímavé technické detaily, užitočné informácie či rozsiahlu obrazovú dokumentáciu. 

Kniha má byť pomôckou pre reštaurátorov a všetkých motoristických nadšencov. 

V prípade záujmu o knihu stačí kliknúť na webové sídlo http://www.veteran-manin.eu/. 

 

Podujatie zorganizovalo občianske združenie (OZ) Veterán Klub Manín, prítomný bol 

i jeho predseda Zdeno Metzker mladší. Ten podľa slov samotného autora nemalou 

mierou podporoval myšlienku a tvorbu knihy Manet M90. 
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