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Molens en reels uit Tsjechië en Slowakije 
 
Tsjecho-Slowakije ontstond als staat na WO I 
in 1918 (na het uiteenvallen van Oostenrijk-
Hongarije), door het samenvoegen van delen 
uit Oostenrijk (Bohemen en Moravië), met 
delen uit Hongarije (Slowakije en Roethenië). 
 
Lang heeft dit echter niet geduurd.  Op de 
conferentie van München werd Hitler door het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië 
toegestaan om met ingang van 10 oktober 
1938 delen van Bohemen, waar veel Duitsers 
woonden (Sudetenduitsers), in bezit te nemen.  
Dit in ruil voor vredesgaranties.   
Het jaar daarop veroverden de Duitsers echter 
geheel Tsjechië.  Slowakije werd met 
goedkeuring van Hitler een zelfstandige staat, 
maar onder een fascistische partij. 
Bij het einde van WO II bevrijdde Rusland 
Slowakije, en herenigde het met Tsjechië in 
een communistisch Tsjecho-Slowakije.   
Onder het communistisch regime werden alle 
zelfstandige/particuliere bedrijven genationa-
liseerd.  
Met het wegvallen van het communisme begin 
jaren ’90 wilden de Slovaken ook meer 
autonomie wat zal leiden tot de splitsing op 1 
januari 1993.    
Genoeg politiek, over naar de verschillende 
werpmolens!   
Even nog een woordje over de vermelding 
“Zak. Chr.” Of “'Zakonem Chraneno'” die je 
vaak tegenkomt op deze molens of reels, 
betekent gewoon “gepatenteerd”. 
 
Wilhelm THONER/SOL: 
 
U zal zich afvragen wat doet een Duits 
fabrikant tussen molens Tsjecho-Slowakije ?  
Wel, heel eenvoudig, Wilhelm Thöner woonde 
in een deel van Tsjecho-Slowakije van waaruit 
de Duitse inwoners (historisch gezien dan 
toch) net na WO II verdreven werden naar 
Duitland.  Nadien zette hij zijn activiteit verder 
in Duitsland.  We vermelden hem hier alleen 
volledigheidshalve, de Triplex/Sol molens zijn 
een verhaal op zich. 
 
STIBUREK/HUDSON (Praha):  
 
- Hudson 2: sidecaster-reel, plastic spoel, 
dubbele slinger aan de spoelkant, 
klikkerschakelaar.  De aanduidingen op de 
spoel zijn “HUDSON 2”, “CS Patent 81525” 
 
- Hudson Special: kopie van de Hardy Altex, 
aanduiding op de spoel in witte letters “Hudson 
Special Stiburek” 
 

PROUD/KUTNA HORA: Eén model bekend, 
bodyvorm van een Zangi/Pelican.  Grote 
blanke alu-spoelcup, zwarte spoel, rechte die 
voet kan losgeschroefd worden, volledige 
beugel. Inscripties op de spoel : “CKD Kutna 
Hora” en “CSR Proud”.  
 
RYBOSPORT/Vavrina (Praha II): Zenith 2 
Casting Reel : zeldzame molen met ronde 
groene body en S-vormige voet, aluminium 
spoel, blanke alu-cup, volledige beugel 
 
UNIVERSAL: maker onbekend, rechte voet, 
kleine ronde body (zwart), grote blank-alu 
spoel, rechte voet, manuele pick-up 
 
Adolf TLUSTOS/TAP (Praha Kbely): Deze 
molens hebben een zwarte body, blanke 
aluminium voet en cup.  Spoelen kunnen zowel 
van aluminium (zeldzaam) als een soort van 
bakeliet/plastic zijn.  Offset spoel.  Wit plastic 
medaillon met vermelding “Adolf Tlustos TAP”. 
- TAP, groot formaat: body is even groot als 
het midden-model maar heeft een grotere 
spoel en spoel-cup 
- TAP, medium formaat: body even groot als 
het groot model maar met kleinere spoel dus 
- TAP, klein formaat: kleinere body en kleinere 
spoel 
 
Nadien is de produktie overgenomen door 
TOKOZ. 
 
 
Jiri SIDLO (Praha Smichov): heeft een molen 
gemaakt die sterk gelijkt op de Hardy Altex, 
geen verdere gegevens. 
 
Stanislav VLCEK (Prepere nad Jizerar) / 
PAULAT (Strmila) / Antonin TVRDIK (Praha) / 
TRONICEK (Praha) / Vaclov HOREJSI (Praha) 
: allen fabrikanten van hengelsportmateriaal, 
geen verdere gegevens bekend of zij ook reels 
of werpmolens hebben gemaakt. 
 
Jaroslav Josef ROUSEK: vanaf 1920 
begonnen met het vervaardigen van 
hangsloten en kleine metalen producten.  
Vanaf de jaren ’30 eveneens 
hengelsportmateriaal.  Als handelsmerk was 
een visje met schuin erdoorheen de naam 
ROUSEK, onderaan CSR.  Nadien werd dit 
symbool overgenomen door TOKOZ. 
 
- Rousek: waarschijnlijk de voorloper van de 
Stabil, rond metalen plaatje aan de 
slingerzijde, met daarop het Rousek-visje, 
zwarte body, blanke alu spoelcup, geknikte 
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voet, body achteraan meer afgerond dan de 
latere Stabil 
 
- Stabil Rousek sidecaster-reel (model 1): 
bakelieten gemarmerde spoel,         
gebalanceerde slinger achteraan, korte halve 
beugel, geen klikker, alu-slipknop (type Hardy 
Altex), in witte letters op de spoel gemerkt 
“Stabil Rousek Zak.Chr.”.  Rousek-visje op de 
(bruine) voetsteel. 
 
- Stabil Rousek sidecaster-reel (model 2): 
volledig in blank aluminium, Rousek-visje op 
de voetsteel, hendeltje vooraan op de spoel, 
klikkerschakelaar, vorm van de voet en 
voetsteel zoals het eerste model. 
 
- Stabil Rousek werpmolen:  in witte letters op 
de spoel gemerkt “Stabil Rousek Zak.Chr.”, 
volledige beugel, blanke cup, zwarte spoel, 
geknikte voet, alu-zijdeksel met daarop het 
Rousek-visje.  Body is rond met 3 uitstulpingen 
voor de schroeven. Aluminium-slipknop (type 
Hardy Altex)     
 
TOKOZ: na WO II was er onder het commun-
istisch regime geen ruimte meer voor privé-
initiatieven.  Alle bedrijven werden genationa-
liseerd en gegroepeerd omstreeks 1954.  Ook 
het bedrijf van Jaroslav J.Rousek werd 
genationaliseerd en kreeg wat later( in 1962) 
de naam TOKOZ.   
 
Ook de Tsjechische patenten die te maken 
hadden met werpmolens werden toegewezen 
aan het nationalistisch bedrijf.  Bijvoorbeeld het 
SOL-patent, voorheen op naam van Vaclav 
Thoner (Wilhelm Thöner), en het TAP-patent, 
voorheen TLUSTOS. 
 
We zien ook de patentnamen TOKOZ, ROEN, 
STABIL, REEX verschijnen vanaf 1954-57. 
 
Het visje-merkteken van ROUSEK wordt 
behouden, maar de naam ROUSEK verandert 
in TOKOZ.   Vanaf 1964 verandert de stijl van 
de tekening in een meer strak getekend visje.  
E.e.a. is van belang om molens te kunnen 
dateren bij gebrek aan catalogussen. 
 
Volgende molens werden gemaakt door 
TOKOZ: 
 
Tokoz-RECORD (eerste model): halve beugel 
met typische Tokoz beugelbevestiging, ronde 
body, rood hendeltje, geknikte voet 
 
Tokoz-RECORD (tweede model): zoals eerste 
model maar met volledige beugel, zwart 
hengeltje  

 
Tokoz-TAP: model zoals de Tlustos-TAP, nu 
met de naam TOKOZ op het wit medaillon.  
Eveneens in 3 formaten en de typische offset 
spoel. 
Oudste modellen met zwarte body en blanke 
alu-cup, latere modellen in hamerslaggroen 
 
TAP 431/432/441/442/451: moderne versie 
van de Tokoz-TAP, buisvormige body, 
afwerking in hamerslag verf grijs of bruin.  
Ronde medaillonsticker (wit of zwart).   
 
ROEN: (eerste model) geknikte voet, grote 
spoelcup (8 cm), groen/lichtblauw hamerslag, 
plooibare hendel, “Roen” in letters van groot 
naar klein op de zijkant van de body 
 
ROEN: (tweede model) als eerste model maar 
met kleinere spoelcup (7cm), bestaat ook in 
een grijze versie 
 
ROEN: (derde model) rechte voet, zilver 
hamerslag body, groene hamerslag spoelcup, 
spoelcup 7 cm diameter, metalen ring rond 
slingerbevestiging, “Roen” in kleinere letters en 
“TOKOZ” in een rond medaillon (meegegoten 
in de body), bestaat ook in een zwarte versie 
 
ROEN III: modernere molen, zwart hamerslag, 
rechte voet, rond zwart medaillon met witte 
letters en rood Tokoz visje, metalen ring rond 
slingerbevestiging, snelheid 1:2,8  
 
ROEN III P:  zoals Roen III maar met grotere 
spoelcup en spoel 
 
REEX-A: ronde body, geknikte voet, blanke 
alu-cup, “REEX-A” op de spoel, op de body 
langs de slinger-zijde “REEX TOKOZ”, body 
aan slingerzijde heeft een opstapje, body langs 
de andere zijde toont de overkapping van de 
centrale as. 
 
REEX-B (eerste model): ronde body, 
hamerslag groen, body langs de andere zijde 
toont de overkapping van de centrale as. 
  
REEX-B (tweede model): ronde body, gebogen 
voet, hamerslag groen, body aan slingerzijde 
heeft een opstapje, body langs de andere zijde 
is nu vlak met erop het oude stijl Tokoz visje, 
dateert uit 1963-65 
 
REEX-B (derde model): zoals tweede model, 
uitvoering in grijze hamerslag  
 
REEX-?: grijsgroene hamerslag, gebogen 
voet, body aan slingerzijde heeft een opstapje, 
body langs de andere zijde heeft een ronde 
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ribbing met erin het modern gestyleerd Tokoz 
visje. 
 
STABIL ROUSEK TOKOZ: zeldzaam over-
gangsmodel, zoals de Stabil Rousek,  nog 
steeds gemerkt “Stabil Rousek” op de spoel, 
maar met Tokoz visje op de body (metalen 
medaillon), kunststof versterking aan de 
slingerzijde, slipknop van kunststof, beugel is 
ook iets anders dan de oude Stabil Rousek.  
 
STABIL III: hoekige body achteraan een beetje 
taps toelopend 
 
STABIL IV (eerste model): geknikte voet, 
hoekige body achteraan een beetje taps 
toelopend, kleur is gebroken wit, gemerkt met 
oude stijl Tokoz-visje 

 
STABIL IV (tweede model): hamerslaggroen, 
gemerkt met nieuwe stijl Tokoz-visje 
 
STABIL 321/341: donkergrijze modellen, 
rechte voet, klassieke rechthoekige body 
 
TOKOZ 63/65: model 65 heeft een rode body, 
rood hendeltje, rond groen medaillon, groene 
slipknop en hendeltje, metalen ring rond de 
bevestiging van de slinger, offset spoel, body 
vorm gelijkt ietwat op de Orvis Pelican, 
antiretour achterop de body.  Het model 63 is 
zwart ipv rood. 
 

Jean-Paul Ceulemans 
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