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Ve dnech 7. až 9. 9. 2020 uspořádala naše společnost na polygonu setkání s tuzemskými a zahraničními
klienty značky Tatra...

• Vyhlášení turistické soutěže
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V průběhu celého léta jste měli možnost zapojit se do turisticko-cyklistické soutěže, kterou jsme
pro vás připravili...

• Veterán Rallye Beskydy
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Podobně jako loni se i letos Tatra Trucks prezentovala na veteránské akci, která je tradičně zaměřena
pouze na historická vozidla značky Tatra...
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Slovo ředitele kvality a poprodejních služeb
Vážení kolegové Tatrováci,
v červenci roku 2020 došlo v naší
společnosti ke sloučení úseku kvality
a poprodejních služeb a já bych se velmi
rád s Vámi podělil o zkušenosti o plány
do budoucnosti, které připravujeme.
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jsou naše poprodejní služby postaveny
na čtyřech základních pilířích:
Prvním pilířem je tzv. interní servis.
Do něj patří provádění záručního
a pozáručního servisu, podpora jednotlivých projektů v zahraničí, realizace
přestavby vozidel dle požadavku zákazníků a pomoc našim dealerům při
řešení technických problémů, s kterými
si naši partneři nevědí rady. V minulém
období trpěl servis nedostatkem externích zakázek. Tento negativní trend se
nám daří postupně měnit, kdy se nám
podařilo sehnat flotilové zákazníky
s velkými počty vozidel, které nám naplňuji kapacity servisu. Volné kapacity
postupně doplňujeme novými zákazníky z blízkého okolí. Pro zvýšení kvality
služeb jsme prodloužili otevírací dobu
do 22 hod.
Druhým pilířem je technická servisní podpora prostřednictvím servisních
inspektorů, kteří podporují naše partnery po celém světě. Jejich hlavním
úkolem je rozvoj servisní sítě. V současné době máme 83 servisních partnerů, které pravidelně auditujeme.
Tyto partnery postupně rozšiřujeme
dle vývoje prodejů vozidel. Servisní
inspektoři pravidelně kontaktují naše
zákazníky, diskutují s nimi požadavky a vyhodnocují jejich spokojenost.
Jednou z důležitých oblasti je příprava preventivních prohlídek, návrhy
servisního nářadí, diagnostiky a postupů pro servisování vozidel. V současné
době pro naše zákazníky revidujeme
a připravujeme nové služby pro podporu prodeje – speciální záruky a službu TATRA SERVIS PLUS, která obsahuje kompletní péči o vozidlo až po dobu
pěti let. Také jsme zahájili analýzu
trhu, jaké služby nabízí konkurence,
která nás může inspirovat k dalším balíčkům služeb pro zákazníky.
Třetím pilířem jsou tvorba technicko
-obchodní dokumentace a servisní škola. Pro jednotlivé zákazníky připravujeme návody k obsluze a servisní sešity.
Pro naše servisy zpracováváme postupy oprav vozidel, včetně časových norem a katalogů náhradních dílů. V této
oblasti máme velké rezervy, hlavně
v části zdrojových dat pro tvorbu této
dokumentace. Pro zlepšení stavu začal
pracovat tým, jehož úkolem je zlepšit
tuto situaci.

Na servisní škole vzděláváme naše
partnery z celého světa v tom, jak
servisovat vozidla značky Tatra. Na
školních učebnách jsou připraveny
agregáty a panely, na nichž si mechanici mohou prakticky odzkoušet demontáže jednotlivých celků a na nichž
názorně vidí, jak části vozidla fungují.
Naši školitelé pravidelně vyjíždějí do
oblastí, kde jsou provozována vozidla,
a jsou schopni školit obsluhu přímo
v místech provozu. V oblasti školení
nás v letošním roce silně zasáhla pandemie COVID 19, jelikož uzavřením hranic a omezením cestování se nám velká
část nasmlouvaných projektů posunula
na pozdější období.
Čtvrtým pilířem je prodej náhradních
dílů, ale o této oblasti byl již článek
v minulém vydání Tatrováku.
Poslední významnou změnou, která
proběhne v oblasti služeb, je stavba
nového servisního centra. Tato investice řádově ve výši několika desítek milionů Kč je v etapě výběru dodavatele
stavby a v měsíci říjnu bude stavba zahájena. Nové servisní centrum by mělo
být otevřeno koncem roku 2021. Určitě se budu této problematice věnovat
samostatně v některém dalším vydání
časopisu Tatrovák.
Co říct na závěr? Mým cílem je vybudovat silnou podporu zákazníkům, aby
nikdy nelitovali, že si koupili tak úžasné
vozidlo, jakým je TATRA.

Kamil Žabenský
Ředitel kvality a poprodejních služeb
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Krátké zprávy
Otáčecí lavičky tvořící logo Tatra
nahradí peron po Slovenské strele

Expedice Tatra kolem světa 2 mění plány
kvůli koronaviru

Brněnský ateliér M2AU odevzdal Městskému úřadu v Kopřivnici studii předprostoru stávajícího Technického muzea
v centru města. „Návrh sjednocuje stávající a roztříštěné území do jednoho funkčního, přehledného a reprezentativního
celku. Hlavní výzvou je nahrazení dominanty v podobě Slovenské
strely, s kterou
byl předprostor
muzea dlouho spjat,“
Tatra-Logo
in Form
von drehbaren
uvedla
v návrhu architektonická
Sitzbänken
an der Stelle,kancelář.
wo die„Osiřelý fragment
perónu s přístřeškem nahrazujeme novým objektem, kterým
"Slowakische Strela" stand
je pětice kruhů s jednotlivými písmeny z rozloženého loga
Tatry. Každý tento kruh na pivotu je zároveň otáčející se lavičkou,“ stojí v návrhu.

Ojedinělá výprava, která navazuje na projekt z konce 80. let,
musela být po půl roce cesty přerušena. Záhy po odstartování expedice se bohužel potvrdilo známé pořekadlo: Člověk míní, život
mění. Pandemie koronaviru, kterou v České republice i ve světě
provázela řada vládních nařízení, včetně uzavření mnohých hranic,
donutila
posádku změnit trasu.
Z možných
variant, jak situaci
Die
"Tatra-Weltreise
2" stösst
wegen
čelit, zvítězila možnost převézt po moři auta do Ruska – problém
Coronavirus auf grosse Hindernisse, über
ovšem tkví v tom, že posádka nemá do tohoto státu víza. Členové
die man
regelmässig
berichtet
expedice
se proto
museli na nějaký
čas vrátit do České republiky.
Pokud jste fanoušky posádky, tak nezoufejte, jejich dobrodružné,
ale přesto mnohdy strastiplné cesty zachycené kamerou, budete
moci sledovat od 3. října 2020 na Prima ZOOM.

TSG rozšiřuje služby autorizovaného servisu TATRA
Společnost TRUCK SERVICE GROUP (TSG) otevřela v únoru
v Přelouči autorizovaný servis TATRA, zatím zaměřený na starší
modely řady T 815. Servisem od jeho otevření prošlo již desítky
nákladních vozů a z důvodu rostoucího zájmu, který ukazuje, že se
Es wurde in Prelouc neuer Servicecenter für
firma vydala správným směrem, aktuálně probíhá nábor dalších
T 815 eröffnet,
baldusiluje
sollte
eraby
aufdoalle
Modelle
mechaniků.
Zároveň TSG
o to,
konce
roku získal
autorizaci
na
veškeré
modely
vozů
TATRA
s
výjimkou
obchodní
erweitert werden.
řady TATRA PHOENIX. Otevřením autorizovaného servisu TATRA
navazuje TSG v Přelouči, v areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku, na bohatou tradici. Mezi jejich zákazníky patří
soukromé firmy z blízkého okolí, a nově také hasiči. Významným
zákazníkem TSG se nově stává také Armáda České republiky.

Informace z krizového štábu TATRA TRUCKS
Od samého počátku pandemie
koronaviru je v TATRA TRUCKS
ustaven krizový štáb. Nastavuje interní pravidla a opatření za
účelem ochrany zdraví zaměstnanců a také pro minimalizaci rizik, které by mohly ohrozit plynulý chod výroby.
Poprvé se krizový štáb sešel 4. března
a až do současnosti pravidelně i několikrát
týdně zasedá, aby řešil aktuální problémy
spojené s pandemií koronaviru. Šestičlenný
krizový štáb pracuje pod vedením personální ředitelky Natalie Linhartové ve složení Pa-

vel Bayer - vedoucí ostrahy, Miroslav Hlinka vedoucí HZS, Michal Brodský – vedoucí BHP
a ŽP, Jiří Krutilek - předseda odborové organizace a Libor Bartoň – personální ředitel
TM. Zaměstnanci jsou s opatřeními vydanýDank
guter
Disziplin
istseznamováes im
mi
krizovým
štábem
pravidelně
niWerk
prostřednictvím
intranetového
zpravodazu minimalen
Infektionen
jegekommen
,,Víte, že …“ a dílenských
nástěnek.
- die Hygiene- Zatím
se nám stále úspěšně daří minimalizovat
Vorschriften werden vom
riziko nákazy koronavirem na našich pracoKrisenstab
überwacht
und
von
vištích a současně
držet plynulost
výroby.
den
NašeAngestellen
poděkování eingehalten.
patří především
všem zaměstnancům za dodržování
stanovených opatření, trpělivost a ohleduplnost, bez kterých se v tomto náročném období neobejdeme.

Na závěr vám chceme připomenout jednoduché, ale velice účinné pravidlo prevence onemocnění covid–19, pravidlo 3R:
Ruce - pravidelně si myjte ruce a používejte dezinfekci.
Roušky - při pohybu v uzavřených
prostorách je nejúčinnější prevencí nosit
roušku.
Rozestupy - dodržujte bezpečné rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.
Se svými dotazy ohledně preventivních
opatření proti šíření onemocnění covid–19
na našich pracovištích se mohou zaměstnanci obracet na kteréhokoliv člena krizového štábu.

Krizový štáb TATRA TRUCKS
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Tatra Days 2020
Ve dnech 7. až 9. 9. 2020
uspořádala naše společnost
na polygonu setkání s tuzemskými a zahraničními klienty
značky Tatra. Akce byla zaměřena na klienty provozující
vozidla určená pro civilní sektor, tzn. pro stavebnictví, lesnictví, komunální služby apod.
Vzhledem k tomu, že kvůli pandemické situaci byly zrušeny
veškeré odborné výstavy a veletrhy, chtěli jsme zákazníkům
poskytnout příležitost seznámit se s novinkami z naší společnosti a zároveň jim umožnit
poznat osobně místa, kde se
jejich vozidla vyrábějí.
Zájem zákazníků nás velmi příjemně
překvapil. Na pondělní a úterní termíny,
vyčleněné pro klienty z Česka a Slovenska, dorazilo více než 400 účastníků. Se
zahraničními účastníky jsme se setkali
ve středu. Nakonec dorazilo cca 40 skalních příznivců vozidel Tatra ze zahraničí,
řada dopředu přihlášených se na poslední chvíli odhlásila kvůli zdravotnímu
riziku.
Co všechno bylo pro účastníky připraveno? Úvodem každého dne je uvítali členové vedení naší společnosti
a seznámili je s aktuální situací a zakázkovou naplněností Tatra Trucks, stejně
jako s nejzajímavějšími obchodními zakázkami a novinkami, na nichž pracuje náš vývoj. V odpolední části byl pro
návštěvníky připraven atraktivní program na polygonu. Mohli se svézt na
sedadle spolujezdce soutěžního vozu
Tatra Phoenix řízeného účastníkem závodu Rallye Dakar Martinem Šoltysem
z týmu Buggyra Racing, popř. v závodní
bugy v barvách téhož týmu. V pondělí
a úterý tuto bugy řídil Tomáš Enge, první Čech ve formuli 1, ve středu pak Josef
Macháček, pětinásobný vítěz Dakaru ve
čtyřkolkách. Zájemci o offroadové zážitky se mohli svézt ve speciálu Tatra
s Tomášem Tomečkem, dlouholetým
úspěšným účastníkem Rallye Dakar
a několikanásobným vítězem Africa Eco
Race. Vedle závodních vozidel se mohli
svézt rovněž s historickými nákladními
vozy Tatra.
Smyslem akce bylo samozřejmě
i umožnit účastníkům svezení ve vozidlech Tatra z aktuální produkce, o což

se starali zkušební řidiči naší společnosti. Zákazníci mohli vyzkoušet jejich
podvozek jak na asfaltové, tak terénní části polygonu. Aby vynikly kvality
a komfort našeho podvozku, připravili
jsme jim pro porovnání jízdních vlastností nákladní vozy 3 konkurenčních
značek. V terénu si mohli vyzkoušet
vozidlo s nově vyvinutými třímetrovými
nápravami.
Součástí akce byla výstava vozidel
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které lud
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z
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případně překonávalo
Dakarsieger
stoupání
v
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terénní
části podobnou
mehrfacher Sieger Africa
Eco
rychlostí jako naše nákladní vozidla.
Race Tomecek, Formel 1
Velký zájem ze strany účastníků byl
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zur
Verfügung.
o exkurzi standen
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a o návštěSogar
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vu Technického
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skupinkách
vozilVergleich
autobus. der
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zum
Samozřejmostí
bylo dodržování přísFahreigenschaften
ných hygienických pravidel.
bereitsgestellt.
Po celou dobu konání akce byl záGrosses
erweckte
kazníkům kInteresse
dispozici tým
zaměstnanBesuch
der modernen
ců naší společnosti.
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že se jednalo o naši privátní akci, měli
Werkshalle.
jsme Tatramodelle
dostatek času nakonnte
získání informaAlle
man in
cí a zpětné vazby od uživatelů o našich
Reihe und Glied bewundern. Es
produktech. Byly to jak pozitivní ohlakamen
400 einheimische
und
sy tak i postřehy,
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dotazník,
v
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Interessierte konnten das jejich
požadavky na nákladní vozidla. Na inentstehende
Lastwagenmuseum
formace získané v dotazníku navážebesuchen.
me vytvořením 2 až 3 expertních sku-

pin, které budou složené z pracovníků
naší společnosti a ze zástupců dealerů
a koncových zákazníků a které nadefinují klíčové požadavky na budoucí vozidla Tatra.
Akci se velmi vydařila, a to jak z našeho pohledu, tak dle reakcí zúčastněných klientů. Proto bychom na ní rádi
navázali druhým ročníkem, který by se
měl konat v září 2021, a jehož součástí by byla i návštěva připravovaného
nového muzea nákladních automobilů
Tatra.
V termínu 21. až 23. 9. 2020 se měla
uskutečnit podobná akce zaměřená na
vojenskou techniku, pořádaná společností Czechoslovak Group. Vzhledem ke
zdravotním rizikům byla přeložena na
příští rok. Na termín 12. až 16. 10. 2020
je připravovaná další akce, tentokráte
zaměřená na hasičská vozidla. Věříme,
že se nám tuto akci povede zrealizovat
a že bude minimálně stejně úspěšná
jako ta pro civilní vozidla.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na organizaci povedené akce podíleli.
Vedení naší společnosti , které ji umožnilo, kolegům z marketingu a obchodu, zkušebním řidičům, a pracovníkům ostrahy,
kteří se starali o přípravu a hladký průběh
akce, společnostem Herudio a LP catering, které zajistily vše kolem cateringu,
skupině HTK Band, která se starala o příjemný hudební doprovod během večerní
neformální části, a rovněž moderátorovi
Janu Gavelčíkovi, který nás celým programem prováděl.


Kamil Košťál
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Fotoreport - Tatra Days
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Rozhovor s Tomášem Rejmanem,
ČMŽO - Elektronika s.r.o.
Společnost ČMŽO - Elektronika s.r.o. od roku 2018 pracuje
na renovaci unikátní technické památky – Slovenské strely.
V rozhovoru, který nám poskytl
Tomáš Rejman, se podíváme na
to, jak celá renovace probíhala
a s jakými úskalími se zaměstnanci skupiny ČMŽO museli potýkat.
Čím se společnost ČMŽO zabývá?
Českomoravská železniční opravna
s.r.o. Přerov vznikla v závěru roku 1994
a na počátku své činnosti byla zaměřena
převážně na provádění generálních oprav
a oprav havarovaných lokomotiv.
V letech 1997 - 2000 společnost spolupracovala s Škoda Dopravní technika Plzeň
při modernizaci lokomotiv řady 372 a 150
na rychlost 160 km/h. Následovala spolupráce na opravách náhradních dílů pro
lokomotivy řady 630 provozované v Itálii,
které ČMŽO provádí do současnosti.
Rozvíjení
služeb
pokračovalo
přesdie
opraHr.
Tomas
Rejman
erklärt
vy cisternových, nákladních, speciálních
Schwerpunkte der Firma
vozů i opravy motorových lokomotiv.
CMZO
und dceřiné
ergänzt
sie mit ČMŽO
Pod
taktovkou
společnosti
Informationen
über die
elektronika
bylo věnováno
maximum úsilíaufwändige
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Probíhající práce na lakovně.
modernizaci, renovaci, rekonstrukci, elektrický design, výrobu, instalaci, homologizaci a je schopna provádět kompletní
údržbu kolejových vozidel.
Proč si myslíte, že byla rekonstrukce
Slovenské Strely svěřena zrovna vaší
společnosti?
Myslím, že rekonstrukce Slovenské
strely nám byla svěřena z více důvodů,
hlavním je zřejmě předchozí zkušenost
s rekonstrukcí památkově chráněných
vozů, zároveň disponujeme profesionál-

projektierte, sollte diese
Wochen fertig sein.

Interiér Slovenské strely po pokládce podlah.

ním zázemím a v neposlední řadě jsme
jedni z největších expertů na opravy kolejových vozidel obecně. Nicméně s projektem takového rozměru jsme se setkali
poprvé.
Jak dlouho trvala rekonstrukce Slovenské strely?
Práce na Slovenské strele trvají od září
2018 a zaměstnanci skupiny ČMŽO a jejich partneři doposud strávili renovací tohoto jedinečného vozu více než 60 tisíc
hodin.
Co všechno rekonstrukce zahrnovala?
Psal se rok 1936, když byly vyrobeny
a zprovozněny dva vozy M 290.0 dle unikátního návrhu Hanse Ledwinky. Karoserie i interiér byly jen špičkou ledovce
inovací, které tento vůz přinesl. „Elektromechanický přenos výkonu“ byl nový
druh pohonu patentovaný Josefem Sousedíkem, který z tohoto vozu udělal nejrychlejší vůz Československých státních
drah. O 82 let později „přijíždí“ Slovenská
strela do Hranic, již jako národní kulturní
památka, a těší se na kompletní renovaci.
Rukama renovátorů prošel doslova každý šroub. Zachovalé prvky vozidla prošly
kompletní a funkční renovací a za chybějící či zničené části vozu byly vyrobeny
repliky dle původních, originálních výkresů nebo dobové dokumentace z třicátých
let minulého století.
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Strely jiná než u běžných kolejových
vozidel?
Oproti
klasickým wurde
zakázkám, které
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po45000 Fotografien
znatky. Naprosto jedinečná je klempířfestgehalten.
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wurden durch originale o každý
gram hmotnosti. Samotný postup prací
Unterlagen und Umbau
se také liší od běžné zakázky opravy
ersetzt. vozu. Celé vozidlo bylo rokolejového
zebráno doslova do posledního šroubu.
Kvůli statusu Národní kulturní památky byl každý prvek během demontáže
zvlášť nafocený a opatřen nálepkou
s vlastním označením. Celkem bylo během demontáže pořízeno přibližně 45
tisíc fotografií. Další výzva byla elektroinstalace, zejména část pohonu Sousedík. Skutečná instalace byla proti zachované dokumentaci částečně změněná,
proto bylo potřebné zkreslit skutečný
stav a vytvořit paralelní výkresy se skutečným stavem.
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Slovenská strela po nanesení nového laku.
Na jaké zajímavé problémy nebo
zvláštnosti jste narazili?
Během prací byly nalezeny i kuriózní střípky z minulosti. Vzorek původního čalounění
o rozměru 3x3 cm byl objeven na sedadle
řidiče v překryvu čalounění. Na obložení
stěn se našli původní noviny z roku 1936
s dobře čitelným textem, například o situaci
v Agrární straně nebo výsledky fotbalových
utkání. Na novinách se rovněž našel malý
fragment původní červené barvy interiéru.

Práce na Slovenské strele trvají od září 2018.

Kdy předpokládáte ukončení rekonstrukce?
Na podzim letošního roku bude Slovenská strela navrácena majitelům v rekonstruované podobě, v plné síle a provozuschopná. Skupina ČMŽO je hrdá na svůj
otisk na tomto úžasném vozidle.
Děkujeme za rozhovor.


Kamil Košťál
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FORCE a motory Euro VI
Emisní limity jsou jedny z nepřekročitelných legislativních
opatření při vývoji a stavbě nejen nákladních vozidel. Bez motorů certifikovaných v rámci
nejpřísnějších emisních limitů
platných v daném geografickém
regionu zpravidla nelze vozidlo
uplatnit na standardním trhu.
Existují sice výjimky, ale bez splnění
emisních limitů známých pod označením
Euro VI dnes nelze v Evropě prodat či
lépe řečeno provést první registraci nákladního vozidla. Pro různé kontinenty, a
dokonce i státy platí různé emisní limity,
zpravidla jsou odlišeny též svým označením. Pro zjednodušení: v Evropě platí normy EURO, v Americe potom EPA.
S motory obou těchto zásadních emisních specifikací umíme pracovat. EURO,
EPA i TIER je možno nalézt v našich vozidlech, vždy přesně podle toho, na který trh či do jakého provozu jsou určeny.
Uvedené emisní předpisy jsou průběžně
patřičnými institucemi zpřísňovány, což
samozřejmě vede k určité složitosti,
s níž se musí naše konstrukční oddělení
vždy vypořádat.
V rámci jednotlivých stupňů emisních
norem jsou motory vybaveny různými
zařízeními, které primárně pracují na tzv.
čištění výfukových plynů. Konstrukční
opatření se týkají jak vnitřní architektury
motoru, tak zpravidla přídavných zařízení, která modifikují například přípojné

Pro různé kontinenty, a dokonce i státy platí různé emisní limity.
rozměry čiVorschriften
dokonce výsledný
Strenge
fürtvar celého
agregátu. Z toho plyne skutečnost, že zaAbgaswerte sind nicht nur vom
konstruování motoru nové emisní speciKontinent
zu Kontinent,
sondern
fikace si většinou
žádá další konstrukční
auch
Staat zuči Staat
im kabiúpravyvom
na podvozku
speciálně
ně
vozidla.
Nejde
tedy
v
drtivé
Deteil verschieden. Tatra většině
o prostéin„vybavení“
vozidladie
tímEuro
nebo
schafft
drei Klassen
oním motorem.
6 Vorgaben. Es sorgen dafür
Samozřejmě, že na každou novou apliFilter
und Abgasreinigung
kaci motorů
vyšší emisní třídy jsme náležitě hrdi. Přesně tak, jako na skutečnost,
že nyní máme v nabídce vozidla obchodní
řady Tatra FORCE s motory Cummins Euro
VI. Možná, že v minulosti to mohlo vypadat tak, že motory specifikace Euro VI
nemusí nutně ve vozech řady FORCE být,
ale šedá je teorie a zelený strom života.
Nedávno oznámený kontrakt hasičských

speciálů Tatra FORCE pro německého
zákazníka je toho tvrzení jednoznačným
důkazem. Bez motorů emisní specifikace
Euro VI by to na německém trhu nešlo.
Pro účely zástavby motorů Cummins
v emisní specifikaci Euro VI jsme postavili prototypy vozidel T815-7M6R21.42A
4x4.1R, T-815-7M6R31.41A 6x6.1 a T8157M6R41.30A 8x8.1 (Cummins ISL 298
kW/1700 N.m). První dva mají automatickou převodovku Allison, třetí potom
naši převodovku Tatra doplněnou o elektronický systém řazení Tatra-Norgren.
Na vozidlech jsou ověřována další konstrukční řešení.


Milan Olšanský

Emisní limity jsou jedny z nepřekročitelných legislativních opatření při vývoji a stavbě nejen nákladních vozidel.
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Vyhlášení soutěže – Putování
po horských chatách
V průběhu celého léta jste
měli možnost zapojit se do turisticko-cyklistické soutěže,
kterou jsme pro vás připravili. Jejím tématem bylo nejen
putování po jednotlivých horských chatách v Beskydech,
ale měli jste také možnost
trošku nahlédnout do historie
každé z vybraných chat. Jsme
moc rádi, že jsme pro toto
léto inspirovali několik z vás
ke strávení vašeho volného
času venku, mnohdy s rodinou
a přáteli.
I letos jsme soutěžili o krásné ceny v podobě poukazů na nákup sportovního oblečení. Štěstí se však mohlo usmát jen na tři
z vás a těmi jsou:
Vyvial Martin
– získává poukaz v hodnotě 2000 Kč
Mynarčíková Miluše
– získává poukaz v hodnotě 1000 Kč
Michelová Veronika
– získává poukaz v hodnotě 500 Kč

Miluše Mynarčíková - spolu
s manželem navštívili všech 9 chat
a splnili i bonusový úkol.

Tatra Trucks vergisst die Freizeit der Angestellten nicht: so
organisiert sie sportliche Betätigung und Wettbewerbe. Hier
wird über Wettwandern zu den Gebirgshütten...

Martin Vyvial - vítěz soutěže.
Výhercům moc gratulujeme a doufáme, že si nové sportovní oblečení užijí
na svých dalších výletech.
Zároveň děkujeme všem, kteří se do

soutěže zapojili.
Pokud jste letos nevyhráli, tak nezoufejte, v příštím roce pro vás připravíme opět novou výzvu!

Veronika Michelová, která se umístila na 3.místě.

Tatrovák
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51. mezinárodní Tatra Veterán Rallye
Beskydy 2020
Podobně jako loni se i letos
Tatra Trucks prezentovala na
veteránské akci, která je tradičně zaměřena pouze na historická vozidla značky Tatra. Pro
letošní účast se nám podařilo
připravit a vypravit 3 nákladní
vozy a 1 osobní na sobotní spanilou jízdu Beskydami.
Největší z řady jistě byla Tatra T813 S1
- Drtikolka, pro kterou to byla porenovační premiéra a zároveň testovací zkouška
(řidič O. Skácel). Poté následovala Tatra
T138 AV8, vyprošťovací automobil (řidič
T. Herblich) a nejmenším byl tahač návěsů
Tatra T815 NT 4x4 (řidič O. Matuš). Doprovod nám dělala Tatra T700 (řidič P. Bayer).
Pojistku v zádech a technické zázemí nám
poskytovala Tatra T815-7 6x6 valník (řidič
R. Válek).
Sobotní den jsme zahájili brzo ráno, kdy
jsme dokončili údržbu, natankovali a naložili nejnutnější nářadí a náhradní díly. Na

Po startu spanilé jízdy jsme projížděli krásnou krajinou podhůří Beskyd (foto V. Ďatka).
cestu jsme vyrazili kolem 8. hodiny ráno
ve směru Prostřední Bečva, kde nás velmi
mile uvítali. Po registraci jsme čekali na
start v 11 hodin. V průběhu čekání se na
naše vozy přišla podívat celá řada zvěda-

vých známých a fanoušků značky Tatra,
dokonce i původní majitel našich vozů,
pan Jiří Hlach, který s odhodláním přijel
z Českých Budějovic jen proto, aby své bývalé stařenky viděl opět v plném nasazení.

Tatra Trucks delegierte drei renovierte Laster - derer ehemaliger Besitzer eigens aus
Südböhmen nach Koprivnice kam, um sie wieder auf der Strasse zu sehen...

Pro letošní účast se podařilo na Tatra Veterán Rallye Beskydy připravit 3 nákladní vozy.

Tatrovák
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Po startu spanilé jízdy jsme projížděli krásnou krajinou podhůří Beskyd ve
směru Rožnov, Frenštát, Tichá, Lichnov,
Štramberk, Kopřivnice, Závišice a Libhošť.
Celou cestu na nás všude čekali a provázeli zvědaví fanoušci, nadšenci a lidé, kteří
mají rádi stará auta.

Die
Rallyejsme
Beskydy
führte
V Libhošti
dojeli na
místo, kde se
podařilo
„roztřídit“
více
než
100 vozidel
durch schöne Landschaften,
do
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podle
typů.
Organizace
usměrüberall winkten die Leute und
ňování přijíždějících vozidel se pořadatezeigten
Sympathien zu den
lům moc povedla.
alten Fahrzeugen.
InVLibhost
diezaüber
půl čtvrtéwurden
odpoledne
zvuků troubení
dvaceti
tatrovek
byla
100 Fahrzeuge in Typen-odhalena
pamětní deska
na rodném domě tatroGruppen
eingeteilt.
váckého závodníka Jaroslava Pavelky.
Am
Geburtshaus der
Celodenní program doplnila zápůjčka
erfolgreichen
Rennfahrers
závodního monopostu
T2-607 z TechJaroslav
Pavelka
(vor
100závodník
nického muzea
Tatra, se
kterým
slavil
největší
úspěchy.
Kolem
monopoJahren geboren) wurde ein
stu
byly
nainstalovány
krásné
plakáty
Gedenktafel enthüll.
plné dobových fotografií protknuté nejen
Tatra
813 S1 gewann den
nostalgií závodnické éry Jaroslava Pavelersten
Preis -byly
eine
Genugtuung
ky, ale zároveň
silnou
připomínkou
für
alleznačky
die sich
fürRovněž
ihr bylo možhrdosti
Tatra.
né shlédnout filmový
dokument o životě
"Auferstehen"
verdient
pana
Pavelky.
gemacht haben.
Nazpět do továrny jsme vyrazili po
páté hodině večerní a cestou jsme si ješ-

Pro Tatru 813 S1 - Drtikolku to byla porenovační premiéra
a zároveň testovací zkouška (řidič O. Skácel, foto V. Ďatka).
tě dopřáli poslední pořízení upomínkových fotografií našich vozů, a pak rychle spěchali uložit „babičky“ ke spánku
v hale. Prožili jsme výjimečný sobotní
den a doufám, že byl stejně opojný pro
všechny, kteří se přišli starými vozy pokochat. Naše Drtikolka obdržela hlavní
cenu v kategorii „vozidlo“, což je obrovská odměna týmu lidí, kteří se intenzivně podíleli na jejím vzkříšení do dnešní
finální podoby. Během cesty jsme řešili

pár technických potíží, ale žádné nás
nezastavily. Poděkování patří všem, kteří se s chutí podíleli na přípravě všech
vozidel a v neposlední řadě mechanikům
vývojové dílny.
Pokud to půjde, příští rok pojedeme znovu.


Ondřej Skácel

Na naše vozy se přišla podívat celá řada zvědavých známých a fanoušků značky Tatra (foto A. Slezák).
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Historické okénko

Legenda jménem Jaroslav Pavelka

V sobotu 5. září 2020 byla
v obci Libhošť u příležitosti
100. výročí narození Jaroslava
Pavelky slavnostně odhalena
pamětní deska.
Závodník, automechanik Tatry, reprezentant ČSR a zasloužilý mistr sportu
se vryl do paměti národa svým poctivým
a pracovitým přístupem ke všemu, co
v životě dělal.
Pan Jaroslav Pavelka patří k těm lidem, kteří se výrazně zasloužili o dobré
jméno naší dnes již jediné české nákladní
automobilky. Také díky němu a jeho pracovním i závodním výsledkům září značka Tatra stále na automobilovém nebi.
Narodil se v Libhošti dne 23. ledna
1920. O sedmnáct let později byl přijat
do kopřivnické Tatry jako učeň na obor
automechanik. Řidičský průkaz mu bylo
umožněno získat až po osvobození Čes-

koslovenska v roce 1945. Od té doby
působil v Tatře jako zkušební řidič. Zajížděl automobily T87 a T600 Tatraplan.
Jeho klidná a vyrovnaná povaha a pevné
Der Rennwagen Tatra 2 T 607,
zdraví ho přivedly až do závodního týmu
mit dem Pavelka seine
kopřivnické Tatry. Jeho řidičské umění
feierte,
wurde
agrössten
schopnostiErfolge
si poradit
v každé
situaci
oslovilo
tehdejšího muže
číslo jedna
vom
Tatra-Museum
geliehen.
mezi
našimi
závodníky,
Pavelka
arbeitete
für legendárního
Tatra 43
Bruna Sojku. Po jeho tragickém konci
Jahre!
v rámci tréninku na závod Ecce Homo
Er fuhr den T 603 im äusserst
převzal právě Jaroslav Pavelka výlučné
attraktiven
Reklamefilm
"GuteKomísto
mezi závodními
jezdci Tatry
přivnice.
Reise", in weissen
Jaroslav Pavelka postupně vyrostl ve
Handschuhen.
vynikajícího jezdce sklízejícího úspěchy
Pavelka wurde mehrfach
na vozech T600, T602 Sport, T607 Mogeehrt, z.B. u.a. als "Verdienter
nopost a později také T603. Poprvé usedl
Meister
des Sports"
za
volant závodní
Tatry veetc.
Velké soutěži
Jeseníky 1949. Na své konto si postupně připsal vítězství a vynikající umístění
v závodech jakými byly Ostravský zá-

vodní okruh, Velká cena Československa,
O cenu města Brna, Ecce Homo, 12 hodin
Masarykův okruh v Brně, O strahovský
štít, Závod automobilů v Gottwaldově,
Liberecký okruh, Cena Prachovských
skal, Okruh Sachsenring. V roce 1954 byl
pan Jaroslav Pavelka oceněn titulem Mistr sportu a stal se přeborníkem republiky. Nezapomenutelný je v propagačním
filmu „Šťastnou cestu“, kde řídí žlutočervenou T603 v bílých rukavicích. Závodní
kariéru završil v roce 1964, kdy byl také
jmenován zasloužilým Mistrem sportu.
Po skončení závodní kariéry se podílel
na vývoji osobních automobilů T603
a T613. Automobilce Tatra zůstal věrný
43 let! Odešel z tohoto světa 3. května
1999 v 79 letech.
Z materiálů Petra Horáka z Libhošťského Zpravodaje (ročník XXII, číslo 9.září
2020)

Zdroj fotografií - Archív Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
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Hmotnostní optimalizace
Poměr užitečné hmotnosti
k celkové hmotnosti nákladního vozidla je jedním z hlavních
parametrů úspěchu. Jednoduše
řečeno, čím více náklaďák uveze
při dodržení všech legislativních a homologačních požadavků, tím je to lepší.
Před časem jsme postavili prototyp třístranného sklápěče s typovým označením
T158-8P6R23/37B Euro VI 4x4. Dvounápravová aplikace (3700 mm) modelové
řady Tatra Phoenix Euro 6, klíčové civilní
řady těžkých nákladních vozidel, je osazena ultramoderním řadovým, kapalinou
chlazeným šestiválcem Paccar PX-7. Technické parametry, vrtání 107 mm, zdvih 124
mm a zdvihový objem 6,7 l naznačuje, že
jde o nejmenší motor, který jsme v poslední době zakomponovali do našich vozidel.
Důvodem výroby takové prototypu byla
samozřejmě snaha připravit dvounápravové nákladní vozidlo Tatra Phoenix Euro
6, které by mohlo své zákazníky oslovit
tzv. hmotnostní výhodou. Maximální výkon motoru PX-7 je v našem případě 239
kW/325 k, točivý moment dosahuje své vrcholné hodnoty 1200 N.m v rozmezí 1100
až 1700 min-1. Z doplňku typového označení motoru Euro 6 je zřejmé, že plně vyhovuje nejpřísnějším legislativním požadavkům na emise škodlivin ve výfukových
plynech. O jejich čistotu se stará systém
recirkulace EGR, sazový filtr DPF a systém
čištění za výfukem SCR.
V rámci globalizace výroby dodává tento motor společnosti Paccar, nám dobře
známý největší nezávislý výrobce spalovacích motorů na světě, firma Cummins.

Maximální výkon motoru PX-7 je v našem případě 239 kW_325 k.
A nutno říci, že právě s motory této značky máme rozsáhlé a velmi dobré zkušenosti. Náš nejlehčí Phoenix Euro 6 4x4 má
devítistupňovou převodovku ZF Ecomid
bez intarderu, přídavnou/sestupnou převodovku Tatra TR 1.30 (1:1,765), krátkou
kabinu CF 65 OnRoad, systém kotoučových brzd a třístrannou osmikubíkovou
sklápěcí nástavbu Porgest.
Abychom
zdůraznilimit
onuder
výše uvedenou
Für
den Kampf
hmotnostní výhodu, porovnali jsme proKonkurrenz ist die Zuladung oft
totyp opatřený motorem PX-7 s vozidlem
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minaci celkové hmotnosti, která přinesla
úsporu cca 500 kg (plastová nádrž, jednomontáž, nástavba). I po této odtučňovací
kůře je rozdíl mezi automobily 1090 kg

Důvodem výroby prototypu byla snaha připravit
dvounápravové vozidlo Tatra Phoenix Euro6,
které by mohlo své zákazníky oslovit hmotnostní výhodou.

ve prospěch prototypu s motorem PX-7,
přičemž většina této hmotnostní výhody
připadá na přední nápravu. Celkový hmotnostní rozdíl bez eliminace je u podvozku
1437 kg a u kompletních vozidel 1590 kg.
Dvounápravové aplikace vozidel řady
Tatra Phoenix sice nejsou nejprodávanější
variantou našeho civilního programu, ale i
tak mohou být v některých typických provozech vyhledávaným řešením. Například
v komunálních či jiných službách. Právě
tam by mohla hrát roli hmotnostní výhoda, a především ono odlehčení přední
nápravy. A že je maximální výkon téměř
sedmilitrového motoru o sto koní nižší než
výkon jedenáctilitru? Je to 325 k a to stačí
na efektivní provoz i podstatně těžších vozidel než je PX-7.


Milan Olšanský

Poměr užitečné hmotnosti k celkové hmotnosti nákladního
vozidla je jedním z hlavních parametrů úspěchu.

Tatrovák
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Tenisté se utkali při Memoriálu
Josefa Nemčeka
V pátek 28. a v sobotu 29.
srpna se uskutečnil XLIII. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů, který třetím
rokem nese název Memoriál Josefa Nemčeka. Josef Němček
byl zaměstnancem Tatry, předsedou sportovní komise při PV
OS KOVO, a. s., Kopřivnice a stál
u zrodu tohoto tenisového klání.
Po jeho smrti převzala pořadatelství jeho dcera Soňa Kahánková, která turnaj organizuje spolu
s nynějším předsedou sportovní
komise PV OS KOVO Tatra Vlastimilem Kočím.
Turnaj, určený pro zaměstnance a odboráře firmy Tatra Trucks, a pro občany
Kopřivnice a jejího okolí, zahájily v pátek
dvouhry, v nichž bylo 16 hráčů rozděleno
do čtyř skupin. Hrálo se systémem každý
s každým a vždy dva nejlepší ze skupiny
postoupili do pavouka play-off, v němž se
tedy nakonec utkalo osm nejlepších tenistů. Celkovým vítězem dvouhry se stal
David Martínek, jenž ve finále zdolal Aleše
Růčku, a třetí místo obsadil Jaroslav Neuwirth. Dalších osm hráčů se pak střetlo
o pohár útěchy, který získal Jaroslav Čeladník.
V sobotu byly na programu čtyřhry
mužů a mixy, do nichž se přihlásilo deset párů mužů a stejný počet smíšených
dvojic. V obou disciplínách pořadatelé
páry rozdělili do dvou skupin po pěti
a vždy čtyři nejlepší postoupily do pa-

Memorial Josef Nemcek wurde
durch PV OS Kovo ins Leben
gerufen, dann wurde es von
Tatra Trucks als Organisator
übernommen und unterstützt.
Čtyřhra, zleva Jaroslav Neuwirth, Radovan Polášek, Vladan Kopelec,
David Martínek (vítěz dvouhry), Radek Rohana a Aleš Rúčka.
vouka play-off. V mužském deblu zvítězili Vladan Kopelec s Davidem Martínkem, kteří ve finále porazili Jaroslava
Neuwirtha s Radovanem Poláškem. Třetí
místo obsadil pár Radek Rohan a Aleš
Růčka. V mixech se bojovalo do posledního míče a z prvenství se nakonec radovala pořadatelka turnaje Soňa Kahánková s Michalem Hricem, druhou příčku
obsadili Šindlerová s Měchem, třetí skončil manželský pár Nhat Nguyen Thi a Ai
Luong, kteří porazili dvojici Jan Mužík
a Danuše Bílková.
„Účast byla hojná a úroveň hráčů vysoká. Panovala výborná atmosféra, nakonec

Tenis mix, zleva Jan Mužík, Danuše Bílková (4. místo),
manželé Nhat Nguyen a Ai Luong (3. místo).

nám přálo i počasí. Chtěla bych poděkovat
sportovní komisi při PV OS KOVO Tatra
a jeho předsedovi Vlastimilu Kočímu,
a také kopřivnickému tenisovému klubu za možnost uspořádat tento turnaj,
a pokračovat tak v tradici, kterou před 43
lety založil můj otec,“ dodala dcera Josefa
Nemčeka Soňa Kahánková.


Vlastimil Kočí

(po vzájemné spolupráci převzato
z kopřivnických novin ze dne 3. 9. 2020 od
sportovní redaktorky Kristiny Čáblové)

Tenisového turnaje se zúčastnili i naši zaměstnanci.
Zleva Petr Pešat, Lenka Sendlerová, Luboslav Rek a Jan Sendler.
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