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Vzácná návštěva
Trochu nečekaně se v Kopřivnici objevili zástupci ruského
soutěžního týmu Kamaz Master.
Vladimír Čagin, šéf týmu a letošní vítěz rallye Dakar, Eduard
Nikolajev přijeli vyznamenat našeho dakarského jezdce Martina
Kolomého!
„Bylo pro mě velkým překvapením,
když mi Vladimír Čagin napsal zprávu, že
by se chtěl zastavit v Kopřivnici, přímo
v továrně TATRA TRUCKS a popovídat
si,“ vysvětluje organizaci návštěvy Vladimíra Čagina, šéfa jednoho z nejúspěšnějších soutěžních týmů na světě, Martin
Kolomý. „Samozřejmě jsme okamžitě vše
připravili, požádali vedení společnosti
a během několika málo dnů jsme mohli
velvyslance Kamaz Master týmu očekávat na letišti,“ dodává Martin.
Vladimír Čagin a Eduard Nikolajev neváhali absolvovat poměrně dlouhou cestu, aby složili hold Martinu Kolomému
a značce TATRA! „Musel jsem přemýšlet
o tom, co je tím pravým důvodem tak narychlo ohlášené návštěvy. Blíží se další
ročník Silk Way Rallye, které Vladimír Čagin šéfuje, pomaličku se již také zbrojí na
rallye Dakar 2019, ve vzduchu jsou pořád
ještě různá témata související s úpravou
technických reglementů Dakaru a další.
To vše se mi samozřejmě honilo hlavou,“
říká Ing. Radomír Smolka, místopředseda
představenstva a technický ředitel naší
společnosti. „Až když jsem viděl rozjařené tváře obou chlapíků, kteří dohromady
vyhráli slavnou rallye Dakar desetkrát

(Vladimír Čagin sedmkrát, Eduard Nikolajev třikrát) a padla jejich první slova, pochopil jsem, že přijeli především, a vlastně jedině, poděkovat Martinu Kolomému
za pomoc na posledním ročníku Dakaru,“
naznačuje vřelou atmosféru setkání Radomír Smolka.
Gentlemanství na trati
Co se tedy vlastně přihodilo? Co bylo
tím hlavním motivem návštěvy dakarských bojovníků první linie v naší továrně? Letošní ročník soutěže Dakar byl
neobyčejně těžký, jak pro samotné posádky, tak i pro techniku. Žádný tým se
nevyhnul nejen pravidelnému servisu,
ale též často neplánovaným složitým
situacím. Také pozdější vítěz celé rallye
v kategorii „kamiony“ Eduard Nikolajev
zažil na trati několik těžkých chvilek. Při
jedné z nich mu pomohla právě posádka
Martina Kolomého jedoucí se speciálem
TATRA PHOENIX G3. V páté etapě Martin
neváhal a postavil na kola převrácený kamion Kamaz s Eduardem Nikolajevem za
volantem. Stalo se tak v době, kdy Martin
bojoval s nabranou ztrátou z etapy číslo tři a měl stále reálnou šanci na skvělé umístění. Ostatně právě jeho TATRA
PHOENIX G3 byla jedním z mála speciálů,
který držel krok se skvěle připravenými
Kamazy.
Ano, mluví se velmi často o tzv. „dakarském duchu“, o tom, co nastavil hned
v prvních ročnících slavný Thierry Sabine, zakladatel soutěže Dakar. Základní
myšlenkou bylo „společnými silami zdolat všechny nástrahy tratě a dorazit do

cíle“. Ti praví „dakaristi“ byli a jsou připraveni pomoci si navzájem v každém
okamžiku. Ovšem, upřímně řečeno, doba
cválá kupředu jako splašený kůň a s přesunem toho původního Dakaru do Jižní
Ameriky se také leccos změnilo. Soutěž
se zrychlila, poněkud více v některých
ohledech „zbyznysovatěla“. Možná, že
leckdo již ani ten „dakarský duch“ v současné době neočekává. Ale on zůstal
a pro nás je důležité, že tak, jak ho ctili
naši jezdci od druhé poloviny osmdesátých let minulého století, tak ho i dnes
reprezentuje právě třeba Martin Kolomý.
„Martine, řekni mi, proč si stavěl na
kola zrovna Eduarda? Proč náš Kamaz,
vždyť to byla tvoje největší konkurence,
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bojovali jsme o přední příčky, a to nejen
v jednotlivých etapách,“ ptal se na oko
vážně Martina legendární Vladimír Čagin
a v očích měl onu nesdělitelnou, dakarskou
radost. „A proč ne,“ zazněla jednoduchá,
ale všeříkající odpověď našeho nejlepšího
českého dakarského jezdce. Ve zdánlivě
lakonickém sdělení je skryto všechno –
Martin by se totiž takto zachoval v každém
případě. Pomoci soupeři v nouzi – to je
něco, co si zaslouží ocenění. A to již také
Vladimír Čagin vyňal modrou sametovou
etuji, v níž byl uschována medaile „Za zásluhy o tým“ (медайль за заслуги перед
камандой) Kamaz Master, a Martina Kolomého slavnostně dekoroval.
Čest a sláva se nedá koupit
A že si na všem dali v Kamaz Master týmu záležet, o tom svědčí i to, že
k medaili patří též certifikát v ruském
a českém(!) jazyce: Za velký příspěvek
k rozvoji týmu Kamaz Master, za pomoc
a podporu ve složitých situacích se Martin Kolomý odměňuje medailí „Za zásluhy
o tým“.
Následovalo potřesení rukou, poklepání po zádech a dál již nebylo potřeba co
dodávat. Nejen ti tři, Martin Kolomý, Vladimír Čagin a Eduard Nikolajev, věděli, že
není třeba dalších slov!
„Při loňském ročníku Silk Way Rallye
jsem sledoval Martinovu jízdu z vrtulní-
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ku. Několik kilometrů jsme nemohli odtrhnout oči od toho, jak to s Tatrou fantasticky umí. Už jsme potřebovali letět
i jinam, ale ten pohled byl nezapomenutelný,“ vysekl poklonu Vladimír Čagin našemu jezdci.
„Je to pro nás čest, když mají ti nejlepší respekt a úctu k našemu jezdci
a našim vozidlům TATRA. Je to ocenění našich výrobků, myšlenek generací
konstruktérů a fortelu našich dělníků na
mezinárodní úrovni a doslova v přímém
přenosu,“ zhodnotil vzácnou návštěvu
předseda představenstva společnosti
TATRA TRUCKS Ing. Petr Rusek, který
osobně představitele týmu Kamaz Master v Kopřivnici přivítal.
Setkání na polygonu
Druhá část programu návštěvy Vladimíra Čagina a Eduarda Nikolajeva
zavedla milé hosty do provozů naší automobilky a k prohlídce Technického muzea Tatra. Nesmělo chybět ani setkání
s našimi jezdci, specialisty, druhdy členy
továrního soutěžního týmu a s pečlivě
rekonstruovaným speciálem TATRA 815
6x6 VE „Ostrý-II“ na továrním polygonu.
Hosté absolvovali v kabině speciálu
z roku 1986 několik rychlých kol po zkušebních drahách a poté zhlédli výstavu
vozidel našich jednotlivých modelových
řad. Přesto, že časový plán byl příznačně

napnutý, setkání s Radkem Stachurou,
Martinem Kahánkem, Petrem Gilarem,
Petrem Hamerlou a Ing. Josefem „Pepou“ Kalinou vyvolalo celou řadu vzpomínek vážících se k prožitým historkám
na rallye Dakar.
Děkujeme za návštěvu. To se opravdu
nestává často, aby s gratulací a poděkováním vážili soupeři cestu několik tisíc
kilometrů. Všechna čest!

Milan Olšanský
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Před 120 roky
... stavba prvního nákladního vozu NW
Vedle prvního vyrobeného
a prakticky upotřebitelného
vozu se spalovacím motorem ve
střední Evropě a rakousko-uherské monarchii NW Präsident zůstává tak trochu ve stínu jeho
slávy první nákladní vozidlo NW.
Výrobek, který je na samotném začátku
dlouhé řady zcela originálních konstrukcí
nákladních automobilů, později známých
pod značkou TATRA po celém světě, spatřil světlo světa právě před sto dvaceti lety,
v roce 1898.
První nákladní automobil NW měl trambusovou budku řidiče a pod podlahou
ložného prostoru ukryty dva spřažené
spalovací motory. Protože se původní vůz
nedochoval a ani originální technická dokumentace nebyla zcela kompletní, můžeme se dnes při popisu konstrukce vozu
opírat o dobové technické články a hlavně o téměř heroickou práci skupiny nadšenců, kteří se postarali v sedmdesátých
letech dvacátého století o stavbu repliky
prvního českého nákladního vozu.
Pokrokové řešení
Elegantní čtyřválec o nosnosti 2,5 t
a maximální rychlosti 15 km/h při spo-

třebě 4 kg benzínu na sto kilometrů byl
schopen překonat stoupání až 12 stupňů.
Hnací jednotku tvořily dva podpodlahové
dvouválcové spalovací motory Benz se
součtovým zdvihovým objemem 5,428 l
a součtovým maximálním výkonem 13,2 k,
uložené za zadní nápravou. Pravděpodobně z nedostatku motorů vyššího výkonu
bylo rozhodnuto o poměrně složité konstrukci spřažení dvou dvouválcových malých motorů. Vpravdě pokrokové řešení,
byť vzešlé z nouze, mělo umožňovat různé
kombinace paralelního běhu dvou motorů.
Roztáčení jednoho druhým, ekonomický
pohon vozidla pouze jedním motorem atd.
Jenže vzájemné propojení motorů působilo poměrně těžkopádně a bylo příčinou
mnoha obtíží jako například trhavého chodu motorů a podobně.
Výhodnější pohon
Proto, když byl v roce 1900 k dispozici
motor o dostatečném maximálním výkonu, došlo k přestavbě prvního nákladního
vozu. Dva původní motory byly zaměněny
za jeden o maximálním výkonu 9 k/6,62
kW s novými sacími ventily většího průměru a výfukovými ventily s vedením
zdvihátek a elektromagnetickým zapalováním. Původní řetězovou převodovku nahradila převodovka nová s ozubenými koly

se čtyřmi stupni pro jízdu vpřed a zpětným chodem. S čelními ozubenými koly
v přímém záběru a převodem do pomala
v poměru 1:3. Převodové stupně byly řazeny dvojicí ozubených spojek na sekundárním výstupním hřídeli. Zpětný chod byl řazen vloženým kolem na výkyvné páce. To
byl další pokrokový konstrukční prvek ve
stavbě nákladních vozidel. Buben provozní pásové brzdy byl na výstupním hřídeli
převodovky, brzda byla ovládána pedálem
z místa řidiče. Konstrukčně rekonstruovaný byl rovněž systém řízení, který nyní
dostal šroub a matici vloženou do dvouramenné páky. Místo řídítek byl použit moderní volant.
Stavba repliky
Protože se první nákladní vůz se spalovacím motorem, resp. dvojící motorů,
nedochoval, bylo v roce 1977 rozhodnuto,
podobně jako v otázce prvního osobního
NW Präsident, o jeho opakovaná stavbě.
Ta měla být dokončena ke 30. 6. 1980 (130.
výročí založení společnosti). Nicméně
v rámci zkušeností z rekonstrukčních prací na stavbě prvního vozu proběhla celá
novostavba prvního nákladního vozidla
NW o osm měsíců rychleji a byla hotova ke
dni 6. 11. 1979.

Milan Olšanský
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Unikátní přehlídka vojenské techniky
v Bratislavě – IDEB 2018
Obrněné transportéry, stíhací
letadla, vrtulníky, vzducholoď,
houfnice, bojová vozidla, moderní komunikační prostředky a vojenská výstroj. Takovou podobu
měl sedmý ročník Mezinárodního
veletrhu obranné techniky IDEB
2018, který se od 16. do 18. května konal v Bratislavě.
Na ploše 25 tisíc metrů čtverečních se
představilo 170 vystavovatelů z 18 zemí.
Veletrh IDEB, který se konal pod záštitou
Ministerstva obrany Slovenské republiky,
slavnostně otevřel přelet letadel a seskok
příslušníků 5. pluku speciálního určení Žilina z letadla L-410. Pro návštěvníky byla
tak zahájena jedna z nejkomplexnějších
prezentací obranné techniky ve střední
Evropě. Nosným prvkem expozice společnosti TATRA TRUCKS a.s. se stala policejní
verze vozidla TITUS spolu s taktickým obrněným vozidlem KBV-12 PATRIOT.
Kromě techniky nadzvukového letectva
a pozemních transportérů mělo na veletrhu své místo i vybavení pro ozbrojené
síly - náboje, protitankové střely, terče,
padáky, komunikační systémy a technika
pro letadla, obuv, oblečení a výstroj pro
záchranné složky - vojáků, hasičů, policistů, ruční zbraně, drony i bezpečnostní zábrany na ochranu civilních objektů.
Doprovodný program veletrhu se nesl
v duchu oslav stého výročí Československa, na velkoplošných televizních obrazovkách organizátoři promítali jak historické
filmy věnované výročí vzniku Československa, tak i filmy z aktivit současné Armády ČR. Během galarecepce se představil i Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Zuzana Kleinová
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Zaměřeno na BOZP
PRVNÍ POMOC NA PRACOVIŠTI
Jste připraveni na situaci, kdy budete potřebovat přivolat první pomoc?
Každý z nás se může dostat do situace, ve které bude potřebovat první pomoc nebo bude nucen sám první pomoc poskytnout. Při
drobných poraněních si postižený většinou poradí sám s použitím lékárničky, která je k dispozici na každém pracovišti. Mohou však
nastat situace, ve kterých se neobejdeme bez pomoci jiné osoby a včasného poskytnutí první pomoci.

Víte, jak z našich pracovišť přivoláte první pomoc?
• volejte dispečink Hasičského záchranného sboru TATRA
• z pevné linky 150
• z mobilního telefonu

556 49 3333

Uvedené kontakty rovněž slouží pro hlášení požárů
a ekologických havárií.

Znáte postup volání?
• sdělte své jméno a místo, z kterého voláte
• popište situaci, co se stalo, kolik je zraněných…
• vyčkejte dotazů dispečera
• nikdy neukončujte hovor jako první, hovor vždy ukončuje
dispečer.

Nikdo nevíme, kdy budeme na pracovišti potřebovat přivolat první pomoc, proto doporučuji všem našim zaměstnancům, aby si uvedený kontakt na dispečink HZS uložili do svého telefonu.

Michal Brodský

Vítáme nové kolegy
V průběhu měsíce května jsme
do našeho týmu přivítali čtyři
nové kolegy.

Do oddělení marketingu nastoupili dva
noví kolegové pan Michal Konečný a Dana
Kvapilová. Tým našich kuchařů pak posílil pan Radovan Juchelka, spolu s Alenou

Martínkovou.
Všem našim nováčkům přejeme příjemné zapracování a spoustu pracovních
úspěchů 
Děkujeme

Novinky ve stravování
Rádi bychom vás informovali
o tom, že v poslední době došlo v oblasti stravování hned
k několika změnám.
Kromě posílení týmu kuchařů a následného znovuobnovení přípravy minutek došlo i k zavedení formy možnosti anonymní zpětné vazby – kromě

již existujících boxů pro dotazy a připomínky zaměstnanců rozmístěných
po závodě jsme zavedli i emailovou
adresu věnovanou pouze stravování
(stravovani.pripominky@tatra.cz). Mezi
další novinky, které pro vás aktuálně ve
spolupráci s IT oddělením připravujeme, patří i nová aplikace pro hodnocení
kvality našeho stravování. Touto inter-

aktivní formou budete moci anonymně
vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost s daným pokrmem. Na základě
vyhodnocení oblíbenosti jednotlivých
jídel budeme následně sestavovat nabídku menu. Spuštění této aplikace
a její umístění do prostor závodní jídelny můžete očekávat v nejbližších
dnech.
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VŠB – TU Ostrava – FORMULA STUDENT
Ptáte se, co je to vlastně Formula Student? Jedná se o celosvětovou konstrukční soutěž pro studenty technických
vysokých škol, jejichž hlavním úkolem je
sestrojit plnohodnotnou formuli s ohledem na mnoho kritérií.
Soutěž byla zahájena již v roce 1981 na
Texaské univerzitě pod záštitou Society
of Automotive Engineers (SAE). Od roku
1997 funguje evropská forma této soutěže, které se účastní i studenti českých
vysokých škol. My jsme již dlouholetými
partnery týmů ostravské VŠB-TU a brněnského VUT. V dubnu jsme měli možnost
zúčastnit se slavnostního odhalení nového monopostu týmu studentů z VŠB-TU
s názvem VECTOR 04. Na výstavbě tohoto prototypu se podílelo zhruba 20
studentů, přičemž většina členů týmu
jsou studenti Fakulty strojní. Sestavení
takovéto formule trvá týmu zhruba osm
měsíců, a to od počátečních výkresů až
po samotný model. Pro studenty je práce na jejich formuli mimoškolní aktivitou,
v jejich úsilí jim pomáhají interní i externí
specialisti z automobilové praxe, ale samozřejmě největší kus práce je pouze na
nich. Celá soutěž není pouze o sestavení

monopostu, ale zahrnuje například i tzv.
business plán, jehož cílem je obhajoba
vozu pro sériovou výrobu, kdy potenciálním zákazníkem je neprofesionální víkendový závodník. Následné závodní disciplíny se skládají ze dvou okruhů: Dynamické
disciplíny – akcelerace, jízda v osmičce,
autocross, vytrvalostní závod a spotřeba
paliva, druhou oblastí je pak Technická

přejímka – technika a bezpečnost, zkouška náklonu a zkouška brzd a hluku. Soutěž probíhá po celém světě, například
v USA nebo i v mnoha zemích Evropy, jako
je Španělsko, Itálie, Německo apod. Pokud
byste chtěli studenty podpořit, tak budete
mít možnost jim přijít fandit na mostecký
polygon, a to konkrétně 3. a 4. 8. 2018.

Zuzana Kleinová

