
 
 

 
 

Jak je to s těmi procenty a diamantem... 

 

V roce 1947, bylo opilecké řádění motorkářů nerespektujících organizaci AMA ve městě 

Hollister mnohými svědky označováno jako peklo na zemi, či terorismus. Motorkáři prováděli na ulicích 

města nelegální závody, jezdili i skrze bary a hospody. Světu byla událost přestavena jako obléhání a 

rabování města. Články popisující událost byly komentovány mnohými osobnostmi. Jedním z nich byl i 

Paul Brokaw. Prominentní editor nejznámějšího jezdeckého časopisu Motorcyclist.  

V jeho dopise, adresovanému časopisu Life, označuje Brokaw řádící motorkáře za pouhé 

procento z celé motocyklové scény. Zřejmě tento dopis se stal základem pro označení, které dnes 

některé MC kluby nosí na vestách. 

 

Dnes se již diamant neváže k pravidlům organizace AMA, ale k zákonům obecně. Diamant sám 

o sobě značí jednoprocentní klub. Někdy je doplněn hodnotou 1%. To znamená, že nositel se hlásí 

k onomu 1% motorkářů, kteří nerespektují pravidla.  

Jindy v sobě nese jinou číslici. Například 81, nebo 81%er. Je to proto, že osmé písmeno abecedy 

je písmeno H a první v abecedě je písmeno A.  Číselné označení 81 je tedy v přeneseném významu 

zkratka HA a to jsou začáteční písmena od Hells Angels. Nositel se tak hlásí ke klubu Hells Angels, i když 

nemusí být jejich členem, a tedy se hlásí k 1% klubům. 

 

 

 

 Kluby, které se hlásí k 1%, jsou ty „Zlé“ kluby. Jedná se pouze o MC kluby. Z logiky věci není 

možné, aby člen LE-MC měl toto označení. Ale neznamená to, že všechny MC kluby jsou zlé. Jsou i MC 

kluby, které se k tomuto označení nehlásí. 



 
 

 
 

Jsou ale i kluby, a to jak MC, tak i LE-MC, které nosí označení diamantu a v něm hodnotu 99% 

ta značí dodržování a respektování zákonných norem. Neznačí to ale, že dodržují zákon jen na 99%, ale 

že se řadí k té 99% části, která zákon respektuje. 

 

 

 

 

!!! Autor nedává souhlas se šířením dokumentu mimo klub Blue Knights Czech Republic I !!! 

 


