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• Běh rodným krajem Emila Zátopka str. 4-5
Tento běžecký závod je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století Emila 

Zátopka...

• Dny NATO  str. 6-7
Populární a hojně navštěvované Dny NATO letos postila situace kolem celosvětové pandemie...

• SYN TRAC: styl a inovace  str. 8
Nosič vybavení SYN TRAC, nově vyvinutý v rakouském Bad Goisernu, vytvořil vizionář Stefan Putz...

Pollak
Textfeld
Lauf im Emil Zatopek LandkreisNATO Tage wurden ohne Zuschauer durchgeführt, aber im TV ausgestrahltSYN-TRAC: ein Ausrüstungs-Träger aus Österreich
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Slovo ředitele průmyslového inženýrství a logistiky

nejprve bych rád popřál v téhle těž-
ké době pevné zdraví nejen vám, ale  
i vašim rodinám. Koronavirus má dopad 
nejen do našich osobních životů, ale vý-
znamně ovlivňuje i trh. Získávání nových 
obchodních případů a udržení si zákaz-
níka je stále složitější. Musíme si uvědo-
mit, jak úžasný produkt máme, protože  
i v této době náš obchod dokázal získat 
tolik zakázek, že jsme dokázali naplnit 
plán. A nejen to, dokázali jsme v minu-
lém měsíci uzavřít plán pro rok 2020  
s kontraktací 1200 vozů (původní plán 
byl 1146 vozů). Stále v něm existují jis-
tá  rizika, a to především z naší doda-
vatelské sféry. Doufejme tedy, že nám 
tato rizika celkové číslo moc neovlivní,  
a my budeme moci konstruovat, vyrábět,  
a hlavně prodávat jedinečné produkty, 
kterými jsou naše vozy TATRA. 

Pokud dovolíte, rád bych vám předsta-
vil útvary, které jsou v mé gesci. Jedná 
se o útvary, které nevytvářejí  přímou 
hodnotu, ale jejich role je v TT neméně 
důležitá. Jedná se o průmyslové inže-
nýrství zastoupené mým zástupcem E. 
Bujnoškem a jeho týmem, úsek plánování  
v čele s E. Komačkou, interní logistiku, 
kde působí tým M. Poláka a tým strategic-
kých projektů pod vedením M. Turského.

ÚTVAR PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝR-
STVÍ se zaměřuje na projektové řízení v 
TT. Co si pod tím můžete představit? Pro-
jektové řízení je jedním z nástrojů umož-
ňujících plnění strategických záměrů  
a cílů společnosti, a tím i naplnění její vize. 
Oblasti zaměření projektů jsou různorodé, 
od projektů týkajících se produktového 
portfolia, přes projekty související s pře-
sunem výroby do zahraničí, až po projek-
ty interního charakteru sloužící k rozvoji  
a udržení vnitřního potenciálu firmy.   

Můžeme konstatovat, že se všemi 
výše uvedenými oblastmi projektů se  
v naší firmě denně setkáváme. Projekto-
vé řízení pak může být nástroj sloužící 
k efektivnějšímu fungování komunikač-
ních a informačních toků s ohledem na 
obchodní strategie, cíle a priority společ-
nosti, včetně zpětné vazby. 

Z projektů, které jsme v nedávné 
době realizovali, bych rád zmínil tyto: 

- Zavedení výroby nosných rour – za-
jištění kontroly nad jedním ze základních 
prvků našich vozidel, zvýšení kvality, za-
jištění schopnosti výrazného rozšíření 
sortimentu a tím schopnosti splnění po-
žadavků zakázkových vozidel.

- Implementace systému pro sledo-
vání efektivity využití strojů – zlepšení 
o 10 %.

- Kanban Bulk díly a nakupované díly 
– eliminace scházejících drobných polo-
žek charakteru spojovacího materiálu na 
montáži vozidel s úsporou 5 mil. Kč sníže-
ním počtů výdejů ze skladů logistiky.

- Rekonstrukce osvětlení ve výrob-
ních objektech – úspora nákladů na 
energie, zlepšení hygienických podmí-
nek na pracovištích.

- Nástavby – specifikace postupů a ná-
strojů k co nejlepšímu definování nástav-
by ve vazbě na požadavky zákazníka při 
splnění podmínek na zástavbu na vozidla.

- Koncepce ND – realizace interneto-
vého obchodu s náhradními díly, optima-
lizace skladových zásob včetně revize 
pojistných zásob – vše s cílem co nejlep-
šího servisu v oblasti ND směrem k uži-
vatelům našich vozidel.

- Čárové kódy ve skladech – ozna-
čením všech umístění a všech materi-
álů jsou vytvořeny podmínky pro další 
zefektivnění činností v logistice.

Mezi ostatní aktivity patří projekty 
spojené s procesem realizace zakázky, 
prioritně se zaměřením na informační 
systémy – Optimalizace tvorby technické 
dokumentace vozidel, Náhrada IS Sysklass  
a Optimalizace funkce APS. V oblasti ob-
chodu je to pak převedení výroby kabin T 
815 do Indie, tzv. Transfer Of Technology, 
kdy na základě licenční smlouvy poskytne 
TATRA TRUCKS a.s. našemu indickému 
partnerovi potřebné know-how pro výrobu 
těchto kabin. V následujícím období máme 
připravené další projekty a projektové zá-
měry. Problémy, se kterými se potýkáme 
v TT, nám díky projektům dokážou zefek-
tivnit procesy a minimalizovat rizika, proto 
jsem hrdý nejen na práci mého týmu, ale  
i členů týmů napříč všemi útvary.

ÚTVAR PLÁNOVÁNÍ má hlavní roli 
dodržovat pravidla zakázkové pora-
dy a koordinaci nejen ve výrobě, ale  
i v předvýrobních etapách. Společně s L. 
Golou se snaží optimalizovat naše APS 
(Advanced Planning and Scheduling. – 
Pokročilé plánování je proces používa-
ný ve výrobním podniku k optimalizova-
nému přidělování výchozích materiálů 
a výrobních kapacit nutných k zajištění 
poptávky). Úloha tohoto týmu v korona-
virové době nebyla jednoduchá, proto-
že náš dodavatelský řetězec byl velmi 
oslaben a jedinou možností bylo ve spo-
lupráci s výrobním úsekem optimalizo-
vat plán tak, abychom nakonec dokázali 
vyrobit auta a minimalizovat dopad na 
zákazníky a ekonomiku TT. Nevím, zda 
si to uvědomujete, ale tyto změny by 
bez našeho APS nešly udělat, protože 

časová náročnost na přepočítání kapa-
citního plánování by byla mnohem delší.

ÚTVAR INTERNÍ LOGISTIKY je pak 
přímo závislý na výstupu z plánu, proto-
že na základě generování jsme schopni 
navést materiál nejen na linku, ale i pro 
náhradní díly. Rád bych poděkoval v tom-
to období především tomuto týmu, který 
stál „v první linii“ v době první i druhé 
vlny a přebíral materiál od dodavatelů. 
Za poslední období jsme dokázali na skla-
dech zavést čárové kódy, kanban, prová-
zat Kardexy s Inforem, a přitom zapraco-
vat i na vizualizaci svých prostor. Výzvou 
pro další období bude zefektivnění proce-
sů a usnadnění práce ve skladech. 

ÚTVAR STRATEGICKÝCH PRO-
JEKTŮ (vám známý pod jménem Agá-
ta), díky kterému jsme v loňském roce 
dokončili a zkolaudovali výrobní závod  
v KSA, byl při první vlně koronaviru sta-
žen zpět do ČR. Tým nejen dále komuni-
koval se zákazníkem, ale zároveň vypo-
máhal napříč všemi útvary v TT, za což 
mu patří velké díky. V současné době se 
nám zase začínají vracet do KSA, tak jim 
prosím držte palce, abychom dokončili 
celý projekt, který byl přerušen.

Výhled do budoucnosti nám už nyní 
ukazuje další významné akce jak v ob-
lasti obchodu, tak i v rozšíření produk-
tového portfolia či rozvoji firmy. O nich 
ale později, až budou známy všechny 
podmínky a souvislosti spojené se zahá-
jením takových projektů.

Co říct závěrem? Budu se opakovat, 
ale přeji vám především zdraví a návrat 
do původního stavu před pandemií, aby-
chom mohli vyvíjet, optimalizovat, vyrá-
bět a prodávat naše produkty, kterými 
jsou vozy TATRA. 

 David Sivčák
 Ředitel průmyslového inženýrství 
 a logistiky

Dobrý den, 

Pollak
Textfeld
Im 2020 wurde der Aquisitonsplan von 1146 Einheiten mit deren 1200 klar übertrofen. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Corona-Virus nichts unerwartetes bringt.Die tragenden Rohre, Herzstück des unikaten Tatra-Fahrgestells wird nun im Hause hergestellt.In den Werkhallen wurde die Beleuchtung erneuert und dadurch sogar Ersparnisse im Betrieb erreicht.Einführung des Barkods in allen Bereichen.Prokuktionsberieb in Saudiarabien wird nun fortgesetzt. 
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Krátké zprávy

FLORIAN 
– jméno pro novou kabinu T815-2

Je již tradicí, že při příležitosti vzniku a vývoje nové kabi-
ny vozidel TATRA hledáme originální jméno, kterým bychom 
ji pojmenovali. Nebylo tomu jinak ani při vývoji nové kabiny 
T815-2. Vyhlásili jsme interní soutěž, do které se zapojilo 
mnoho z vás, a ze všech návrhů pro nás bylo velmi těžké na-
jít ten, který by se k nové kabině hodil nejvíce. Nakonec se 
autorem vítězného návrhu stal pan Jan Pícha, který navr-
hl jméno FLORIAN. To bude použito pro celou produktovou 
řadu, poprvé jej však využijeme pro hasičské auto. Z tohoto 
důvodu jsme nakonec ze všech návrhů vybrali právě jméno 
FLORIAN, jelikož sv. Florian je označován za patrona profesí 
spojených s ohněm. Všem zúčastněným děkujeme za jejich 
aktivní účast v soutěži a výherci, panu Píchovi, ještě jednou  
gratulujeme.

Návštěvy novinářů
Září bylo bohaté nejen na různé akce, ale také na návště-

vy. Z těch významnějších jmenujme návštěvu izraelského 
velvyslance, pana Daniela Merona, který přijel 3. září. Dále 
15. září následovala návštěva zástupce velvyslance při EU 
pana Jaroslava Zajíčka. Oba pánové si prohlédli náš závod 
a na polygonu na vlastní kůži zažili, co naše vozy umějí. 
Dne 21. a 23. září jsme přivítali skupiny českých a rakous-
kých novinářů, pro které jsme připravili program v podobě 
prezentací nejen o Tatře, ale také o ostatních společnos-
tech z holdingu CSG, které se věnují obranným projektům. 
V rámci návštěvy se také podívali na montážní linky, zkusi-
li jízdy na polygonu a také si prohlédli muzeum.

TATRA jako zemědělský stroj
Tatra ve verzi tahač je stále populárnějším pomocníkem 

při práci zemědělců. Její jízdní vlastnosti v těžkém terénu, 
ale i na klasické cestě, při využití úsporného motoru EURO 
6 jsou excelentní. Zajímavým řešením je například tahač s 
řiditelnou zadní nápravou, která zvyšuje průchodnost te-
rénem i manipulaci vozidla. Podvozek s centrální rourou 
a výkyvnými poloosami může sloužit nejen jako nákladní 
auto určené k tahání návěsů, ale také jako samostatné vo-
zidlo s výměnnými nástavbami.

TATRA-STORE
Na e-shopu TATRA-STORE se objevily podzimní novinky  

a zároveň první tipy na vánoční dárky. V kolekci je letos ka-
lendář shrnující historii řady vozidel TATRA PHOENIX, která 
slaví příští rok 10 let. Nechybí ani stylový denní diář s ma-
pou ČR, SR a Evropy. Novinkou je také tříměsíční plánova-
cí kalendář na stěnu. V sekci móda můžete vybírat stylové 
ponožky s logem TATRA nebo roztomilé dětské ponožky  
s obrázky. Mezi nové modely přibyly dvě varianty Tatry 148 
ve vojenském provedení a jeden skládací dřevěný model ve 
verzi lesovůz Tatra Phoenix. V nové kolekci nechybí ani ori-
ginální balicí papír a škrabka na led a sníh s logem TATRA. 
Další zajímavé dárky najdete na www.tatra-store.cz.

Pollak
Textfeld
E-Shop wurde auf Herbst und Weihnachten mit attraktiven Angeboten für Gross und Klein ausgrüstet.Neue Wagenkabine bekam den Namen FLORIAN und wird passend auch für Feuerwehr-Tatra benutzt.Besuch von Journalisten wird immer mit Besuch der Werkhallen, Polygonfahrten und Museums kombiniertTatra mit EURO6 Motor, als Ziehmaschine, bewährt sich auch in der Landwirtschaft. 
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Tento běžecký závod je vě-
nován odkazu slavného atleta  
a nejlepšího olympionika 20. 
století Emila Zátopka. Koná 
se pravidelně nejbližší sobotu  
k jeho narození, což je 19. 9. 
1922. Ve stejný den se narodila 
i jeho manželka Dana Zátopková.

Start běhu je v rodném městě Emila Zá-
topka, Kopřivnici, poblíž jemu věnované-
mu památníku. Ten byl slavnostně odha-
len u příležitosti konání nultého ročníku 
závodu, 21. 9. 2002, a v den nedožitých 
80. narozenin Emila Zátopka. Cíl běhu je 
ve 22,3 km vzdáleném městě Rožnov pod 
Radhoštěm ve Valašském muzeu v příro-
dě, kde je ve Valašském slavíně místo po-
sledního odpočinku Emila Zátopka. 

Letošní 18. ročník se konal v sobotu 
19. 9. 2020, celkem se hlavního běhu 
účastnilo 228 startujících, z toho 186 
mužů a 42 žen. Mezi nimi byli i běžci  
z řad našich zaměstnanců, například 
Petr Kahánek nebo Jana Bročková. Oba 
naše zaměstnance, kteří se tohoto běhu 
zúčastnili, jsme pro vás vyzpovídali  
v krátkém rozhovoru.  

Petr Kahánek pracuje v Tatře od roku 
1980 na elektro údržbě jako elektrikář. 
V závodě startoval za tým POHODA 
TEAM KOPŘIVNICE. 

Petře, od kdy a proč jste se začal vě-
novat běhu? 

Běhám jen tak pro radost, abych se udr-
žel v nějaké kondici. S během jsem začal 
asi před 10 lety, ale nejde mi o výkony. 
Běh beru jako svůj koníček, na který mi 
bohužel nezbývá až tolik času, kolik bych 
chtěl. Mám totiž vcelku hodně zájmů a po-
vinností (rodina, práce okolo rodinného 
domu, kolo, lyže, turistika, auta, motorky, 
pes apod.).

Jakých běžeckých závodů jste se již 
zúčastnil? 

Začal jsem „Zátopkem“ a dalšími míst-
ními běhy, jako jsou například Hornic-
ká desítka nebo Valachia run. Hornická 
desítka má historii od roku 1980, kdy se 
běžela trať mezi dvěma blízkými doly, 
Paskovem a Staříčem, nyní se však tento 
silniční běh přesunul do blízkého Frýdku
-Místku a jeho trať byla zkrácena na 10 
km. Valachiarun se koná ve Vsetíně na 
Valašsku a jde o horský běh. Nevěnuji se 
jen běžeckým závodům, ale občas si za-
jedu i Kopřivnického Drtiče (cyklistický 

závod) nebo Větřkovický triatlon.
Na který ze svých závodů vzpomínáte 

nejraději a proč?
„Zátopek“ je moje srdcovka, tento zá-

vod mám moc rád. Pěkný běh v nádher-
ném prostředí a pro dobrou věc je i závod 
PePa. Jedná se o závod s charitativním 
přesahem, část startovného bylo věnová-
no na pomoc Elišce Němcové z Lichnova, 
která je po mozkové obrně a potřebuje pe-
níze na fyzioterapii.

Jak se vám líbil letošní Běh Emila Zá-
topka? Zúčastnil jste se již i některého 
z předešlých ročníků?  

Letošní Zátopkův běh vyšel nádherně 
po všech stránkách. Myslím, že jsem ho 
běžel už po osmé. 

Běh rodným krajem Emila Zátopka

Tento běžecký závod je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olympionika 20. století Emila Zátopka.

Petr Kahánek v cíli závodu.

Pollak
Textfeld
Der tschechoslowakische Spitzenläufer Emil Zatopek war in seiner Zeit auf langen Strecken unschlagbar - Gewinner mehrer olympischen Medailen wurde 1922 geboren und zu seinen Ehren wird ein 22.3km Lauf veranstaltet. Ziel des Laufes ist die Grabstätte Zatopek's.Am Lauf nehmen traditionsweise auch Angehörige des Tatra-Werks teil. 
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Jana Bročková pracuje v Tatře už 32 
let, začínala v laboratořích na slévárně 
a od roku 2000 působí na pozici interní-
ho auditora kvality. V závodě startovala 
také za tým POHODA TEAM KOPŘIV-
NICE. 

Jani, kdy ty jsi začala s během a co tě 
k němu přivedlo? 

Běhat jsem začala už na vysoké škole 
a s krátkými přestávkami mi to vydrželo 
dodnes. Nejsem profesionál, běhám pro 
radost a běh v přírodě mi dodává energii 
a sílu. Okolní lesy a kopečky jsou nádher-
né a je to skvělý pocit se po nich proběh-
nout.

Jaké běžecké závody už máš za se-
bou? 

K účasti na běžeckých závodech mě in-
spirovaly kamarádky, které se pravidelně 
účastnily, a tak jsem to také zkusila. Mým 
první závodem byl půlmaraton v terénu 
a postupně jsem si oblíbila i městské půl-
maratony v Praze a Olomouci, kdy můžete 
při běhu obdivovat nádherné historické 
památky. Také mě naprosto okouzlil pře-
krásný podzimní závod kolem Brněnské 
přehrady s příznačným názvem Vokolo 
príglu. Pravidelně se účastním také závo-
dů v blízkém okolí.

Na který ze svých závodů vzpomínáš 
nejraději? 

Všechny závody mají svoje kouzlo, tak 
je velmi těžké vybrat ten nejlepší. Úžasný 
zážitek mám z jedné běžecké akce, která 
vlastně ani nebyla pravým závodem. Je-
den známý se před sedmi lety rozhodl, že 
za 10 dní doběhne z Aše až do Košic, kde 

chtěl běžet Mezinárodní maraton míru. 
Bohužel však ze zdravotních důvodů 
musel svůj běh po třech dnech ukončit. 
Díky internetu se ale velmi rychle spojila 
spousta běžců, trať se rozdělila na menší 
úseky a postupně jsme si předávali bě-
žeckou štafetu až do Košic.

Jak hodnotíš letošní Běh Emila Zá-
topka? Byl to tvůj první ročník, anebo 
už jsi se v minulosti závodu účastnila? 

Letos jsem „Zátopka“ běžela už po šes-
té a jako vždy byl naprosto skvělý! Ten-
to závod patří mezi můj nejoblíbenější 
pro svou parádní atmosféru, nádhernou 
trať se spoustou kamarádů, známých  
i neznámých běžců a parťáků v POHODA 
TEAMU. Tentokrát vyšlo i krásné počasí, 

takže se běželo velmi dobře. Zažila jsem 
i ročník, kdy se ve Štramberku spustila 
průtrž a pršelo celou cestu až do Rožno-
va.  Tímto krásným závodem vzdávají or-
ganizátoři a běžci poctu slavné běžecké 
legendě Emilu Zátopkovi. Letošní ročník 
byl svým způsobem výjimečný, protože 
byl spojen s oficiálním uložením ostatků 
Dany Zátopkové, která dlouhé roky ten-
to závod startovala a svým nadšením pro 
sport byla velkou inspirací.  

Běh je perfektní „relax“, který doporučuji 
všem, je to velmi nenáročný sport, stačí jen 
dobré boty a chuť vyběhnout…

 Zuzana Kleinová

Členové běžeckého týmu - POHODA TEAM KOPŘIVNICE.

Jana Bročková běžela letošní Běh Emila Zátopka již pošesté.
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Populární a hojně navštěvo-
vané Dny NATO letos postihla 
situace kolem celosvětové pan-
demie. Diváci se tak na moš-
novské letiště nemohli podívat, 
ale z obou dnů Česká televize 
vysílala alespoň přímé přeno-
sy. Na televizních obrazovkách 
tak diváci měli možnost mimo 
jiné vidět i dynamickou ukázku 
nové Tatry Tactic.

Jako každý rok i letos TATRA TRUCKS 
společně s partnerskými společnostmi 
z holdingu Czechoslovak Group před-
stavila své výrobky na tradičních Dnech 
NATO. Přestože měla výstavní plocha fi-
rem CSG a TATRA TRUCKS menší rozsah 
než v minulých letech, stánek navštívili  
i letos významní hosté. Generální ředitel 
Pavel Lazar přivítal například ministra 
vnitra Jana Hamáčka, který si prohlédl 
expozici a pochválil práci tatrovek, kte-
ré slouží u Integrovaného záchranného 
systému ČR v této komplikované době. 

Stánek TATRA TRUCKS a holdingu 
CSG navštívil i ministr obrany Lubomír 

Metnar. Ten si mimo jiné se zájmem 
prohlédl vystavený vůz modelové řady 
Tatra Force 6x6 s novou čtyřdveřovou 
pancéřovanou kabinou z produkce Tatra 
Defence Vehicle. 

Po oba dny se během dynamických 
ukázek divákům u televizních obrazovek 
i hostům přímo na mošnovském letišti 
představil vůz modelové řady Tatra Tactic  
druhé generace v provedení 6x6. Na 
předváděcí ploše dokazoval, že mu rych-
lá jízda v terénu a v prašném prostředí 

nečiní žádné potíže. 
Dny NATO jsou především show pro di-

váky, kteří každoročně tuto akci navště-
vují až v řádech statisíců. Letos to ne-
bylo bohužel možné, ale i tak Dny NATO 
alespoň umožnily setkání se se zástup-
ci obchodních partnerů, zákazníky ale  
i s představiteli státní správy a armády. 
Takových příležitostí totiž v tomto roce 
bylo velmi málo.

 Text a foto: Daniel Potocký

Na Dnech NATO se představily 
nové Tatry Tactic a Force

Pollak
Textfeld
NATO-TAGE:Gen.Direktor Pavel Lazar konnte u.a. auch zwei Minister der tschechischen Regierung begrüssen. Herrn Hamacek und Metnar gefielen besonders die Tatras Force 6x6 mit gepanzerter Kabine und Tatra Tactic dier auch schnelle Fahrten im Terrain meistert.Die sonst zu Hunderttausenden  erscheinende Besucher blieben dasmal wegen Corona aus. Das Fernseh vermittelte den Zuschauern den Einblick auf die Exponate. 
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Fotoreport - Dny NATO
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Nosič vybavení SYN TRAC, 
nově vyvinutý v rakouském Bad 
Goisernu, vytvořil vizionář Ste-
fan Putz. Společnost je aktivní od 
roku 2015, pilotní zákazníci budou 
v nadcházející zimě používat vozi-
dlo již čtvrtou sezónu. Sériová vý-
roba vozidel byla zahájena počát-
kem roku 2020. V červnu 2020 
se přestěhovala do nové výrobní 
haly s rozlohou 2000 m2, kde se 
na výrobě podílí 30 zaměstnanců.

Oficiální prodej výrobku začal v roce 2019 
a dnes jsou vozidla provozována v řadě 
evropských zemí. Klíčovými faktory, kvůli 
kterým si zákazníci zařízení kupují, jsou ino-
vativnost řešení, bezpečnost, a především 
velmi dobrý výkon, rychlost a efektivita, 
které napomáhají zvyšovat ziskovost nabí-
zených služeb. Co je na SYN TRAC opravdu 
nového? Dokovací rozhraní (tzn. standar-
dizované připojovací rozhraní) umožňuje 
automatické připojení všech přídavných 
zařízení vpředu i vzadu během jedné mi-
nuty, aniž byste museli opustit vozidlo. 
Koncepce vozidla umožňuje zákazníkům 
opakovaně používat širokou škálu složitých 
přídavných zařízení. Systém SYN TRAC au-
tomaticky rozpozná typ zařízení, všechny 
funkce lze ihned využívat díky automatic-
kému připojení hydrauliky, pneumatiky, po-
honu, elektriky a softwaru. Řidič k ovládání 
zařízení používá vždy stejnou vizualizační 
platformu a stejný joystick. Díky dobrému 
výhledu přes komfortní kabinu je bez pro-
blémů možná i velmi přesná práce. Rovněž 
manévrovatelnost vozidla je přitažlivá ve 

městech i jinde ve stísněných prostorech.
S motorem CAT o výkonu 420 k, rych-

lostí 80 km/h, stabilním těžištěm vozidla 
díky speciálnímu uspořádání motor-převo-
dovka, poloměrem otáčení 9 metrů, hyd-
ropneumatickým podvozkem s nezávislým 
zavěšením na nápravách Tatra a variabili-
tou přídavných zařízení nabízí SYN TRAC 
unikátní řešení, které na světě nenabízí 
žádný jiný výrobce. Zatím existuje typ 
ST420, který je navržen v konfiguraci 4x4. 
Lze ji však snadno rozšířit na 6x6.

Kde všude se SYN TRAC uplatní? Existu-
jí různé trhy, které mohou těchto vozidel 
využít. Obce, města, nebo oddělení údrž-
by dálnic a silnic, která musí rychle přejít 
z jednoho přídavného zařízení na druhé, 
mohou pomocí vozidla SYN TRAC přejít 
například z pluhu na sněhové frézy, rozme-
tače, zametače a v létě na sekačky. To še-
tří nejen obrovské množství času, ale také 
značné náklady. Mnoho jednoúčelových 
nosičů komunálního vybavení je v zimě 

nebo v létě nepoužitelných. Díky celoroční-
mu používání, které SYN TRAC umožňuje, 
jsou náklady na používání sníženy. 

Při vstupu na trh se pozornost zaměři-
la především na komunální sektor. Letos 
však již byla otestována čtyři příslušen-
ství pro zemědělství. Díky svému výkonu, 
manévrovatelnosti a rychlosti budou v bu-
doucnu vozidla použitelná v lesnictví, u ci-
vilních a záchranných subjektů, v doprav-
ní infrastruktuře či speciálních oblastech, 
jako je například výstavba potrubí. Interní 
studie a projekty jsou v plném proudu, 
společnost zaměstnává mnoho vynikají-
cích individuálních talentů ve stavebnictví, 
kteří každý den využívají své know-how  
k vývoji nových řešení.

A proč se vizionář Stefan Putz rozhodl 
právě pro podvozek Tatra? Existuje pro to 
mnoho důvodů. Vynikající technické řeše-
ní Tatry, které dokonale odpovídá systému 
SYN TRAC, spojené s pochopením myšlen-
ky koncepce vozidla a ohromné stability 
podvozku v jakémkoliv terénu.

„Tatra vyrábí nejstabilnější podvozky na 
světě v kombinaci s vynikající koncepcí po-
honu,“ říká Stefan Putz. Výborné spoluprá-
ci přispívá rovněž vzájemný respekt mezi  
Tatrou a společností SYN TRAC, projevova-
ný od prvního dne spolupráce. Rakušané 
oceňují skutečnost, že mohou stavět svou 
budoucnost na technologické koncepci, kte-
rá se osvědčila po mnoho let a je dobře za-
vedená na trhu. Dobré spojení mezi oběma 
společnostmi bylo patrné i na zářijové akci 
Tatra Days. Obě společnosti se mohou na-
vzájem výborně doplňovat a společně pod-
nikat kroky k úspěšné budoucnosti.

 Kamil Košťál

SYN TRAC: styl a inovace, jeden koncept 
vozidla pro všechny aplikace

Nosič vybavení SYN TRAC, nově vyvinutý v rakouském 
Bad Goisernu, vytvořil vizionář Stefan Putz.

Dobré vztahy mezi oběma společnostmi bylo patrné i na zářijové akci Tatra Days.

Pollak
Textfeld
ST 420 mit Motor CAT, verfügt über 420 PS und sehr niedrigen Schwerpunkt.Ein Konzept, entwickelt von Stefan Putz, für viele Anwendungen. Geeignet für Komunen, Strassenunterhalt.
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V rámci projektu moderniza-
ce osvětlení došlo k výměně 
3000 svítidel v celkem sedmi 
výrobních halách. Konkrét-
ně na montáži, lakovně, vý-
robě náprav a motorů, v ka-
lírně, mechanice a ve vývoji,  
a to včetně rozvodů, rozvaděčů  
a elektromateriálu pro napáje-
ní a ovládání. 

Tato nová speciální svítidla jsou vy-
víjená a vyráběná v České republice ve 

spolupráci s ČVUT. Jsou určená do ex-
trémních podmínek, odolají vysokým 
teplotám i prachu. Nová LED svítidla 
mají životnost více než 100 000 hodin  
a TATRA TRUCKS na ně má neomeze-
nou záruku po dobu 10 let. Nová svítidla 
nepřinášejí pouze finanční úsporu, ale 
také výhody pro zaměstnance. Přispívají  
k menší únavě očí a přirozenější orien-
taci v prostoru, tím napomáhají k vyšší 
efektivitě práce a snížení pravděpodob-
nosti výskytu chyb. Svítidla jsou napo-
jena na inteligentní řídicí systém. Ten 
umožňuje vytvářet samostatně ovláda-

né a řízené skupiny svítidel na základě 
časových programů. Umožňuje také au-
tomatické řízení v závislosti na intenzitě 
denního světla, pochůzkové osvětlení  
a řadu dalších možností. Díky výměně 
svítidel klesnou roční provozní nákla-
dy na osvětlení o 83 % a téměř 10 mil. 
korun. Projekt má i významný ekologic-
ký přínos. Roční úspora dosáhne 3288 
MWh, což je průměrná roční spotřeba 
elektřiny celkem 900 domácností. Emise 
CO2 se ročně sníží o 1800 tun.

 Zdroj: Roman Gazdík, mluvčí ČEZ

Modernizace osvětlení

Současný vývoj šíření onemoc-
nění covid-19 ve světě i v Čes-
ké republice nabírá na síle a po 
relativně klidném letním období 
přišla očekávaná druhá vlna. 

TATRA TRUCKS je jedna z mála firem, 
která doposud udržela plynulý chod 
výroby a nemusela přerušit provoz. Od 
března bez přestání zasedá pravidelně 
v naší firmě krizový štáb a na rozdíl od 
první vlny na začátku roku jsme se na 
druhou vlnu již postupně připravovali. 
Vytvořili jsme si dostatečnou zásobu 
dezinfekčních prostředků, respirátorů, 

šijeme roušky a připravovali jsme se 
na řešení krizových situací. Zdraví za-
městnanců a udržení chodu výroby jsou  
v současné době pro nás hlavní priori-
tou. Na pracovištích máme nastavená 
přísná pravidla, jako je například plošné 
nošení roušek, omezení školení, návštěv, 
společných porad atd. V maximální míře 
využíváme elektronickou komunikaci. 
Máme trvale nastavený režim dezinfek-
ce šaten, svačináren, sociálních zařízení, 
jídelny a snažíme se také posilovat imu-
nitu zaměstnanců přidělováním ovoc-
ných balíčků.   

Na závěr musím opět poděkovat všem 
našim zaměstnancům za trpělivost a ocho-

tu dodržovat tato nepopulární, ale účinná 
opatření. Společně to zvládneme.

 Michal Brodský

Covid – 19 
TATRA chrání své zaměstnance

Noví zaměstnanci

V říjnu 2020 do naší společnosti nastoupili:

František Dostalík          
– technik změnové služby   
– odbor správy dokumentace

Dana Hlávková          
– analytik plánování    
– odbor obchodní podpory

Filip Valečko  – automechanik  – odbor servisních služeb 
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Pomocný pohon PTO (Power 
take-off) slouží zpravidla k po-
honu nástavby či jiných zaří-
zení. V rámci daného provozu 
vozidla zvyšuje jeho přidanou 
hodnotu. PTO bývá odvozeno 
z převodovky či od vačkového 
hřídele motoru. Je zde však 
také ještě jiná možnost, kterou 
reprezentuje naše vozidlo Tatra 
Phoenix doplněné sendvičovým 
F.PTO značky OMSI.

Pomocné pohony odvozené z převo-
dovky vozidla či od vačkového hřídele 
motoru mají samozřejmě svoje výhody, 
ale též nevýhody. Mezi ty jednoznačně 
limitující patří skutečnost, že lze ode-
bírat pouze redukovaný výkon a to-
čivý moment. Významný je také fakt, 
že je namáhaná spojka a převodovka 
vozidla. Sendvičové uspořádání, resp. 
umístění F.PTO mezi motor a převo-
dovku, tak jak to nabízí řešení OMSI, 
může dramaticky změnit argumentaci 
pro výběr podvozku vozidla pro potře-
by dostavbou komunální nástavby či 

například hasičských speciálů. 

Obrovskou výhodou je fakt, že v tom-
to uspořádání může F.PTO nabídnout 
plný výkon a točivý moment motoru 
při stojícím vozidle. Tento typ F.PTO 
sice nenabízí to, co známe u hasič-
ských speciálů pod pojmem pump-and
-roll, ale je řešením například pro mož-
nost práce s vysokotlakým čerpadlem 
u menších vozidel, takových rozměrů, 
u nichž to nebylo v minulosti možné. 
Točivý moment nutný k pohonu čer-
padla při tomto řešení není redukován 
převodovou skříní. V komunální sféře 
sendvičové uspořádání PTO nabízí vel-
ké možnosti pro pohon nástaveb napří-
klad k čištění potrubí či jiných těžkých 
prací, při nichž je zapotřebí co nej-
vyššího výkonu. Další uplatnění najde 
F.PTO například u betonových pump, 
domíchávačů betonových směsí, vr-
tacích nástaveb, jeřábových nástaveb  
a dalších a dalších. 

Ještě dlužím vysvětlení významu 
velkého písmene F s tečkou – F jako 

flywheel. Někdy se totiž tento typ PTO 
označuje jako setrvačníkové PTO. Náš 
podvozek vozidla T158-8P6R43.29  
A 8x8.2 s rozvory 2150+2950+1320 
mm, motorem MX-13 Euro VI (390 
kW/2600 N.m), automatizovanou pře-
vodovkou ZF Traxon, přídavnou/se-
stupnou převodovkou Tatra, 2.30 TRK 
0,95/1,44, rozteč 480 mm v provedení 
MY 2018 je vybaven F.PTO OMSI 540 
kW/3115 N.m a převodem 1:1,1. Směr 
otáčení F.PTO je shodný se směrem 
otáčení motoru. Společnost OMSI Tran-
smissioni S.p.A. nabízí své F.PTO při 
vstupních maximálních otáčkách 2500 
min-1 a maximálního točivého momen-
tu 3850 N.m ve čtyřech provedeních 
převodu (1,10:1 až 1,733:1) a tomu odpo-
vídajících čtyřech stupních odběru ma-
ximálních otáček (2600 min-1 až 3000 
min-1) a maximálního točivého momen-
tu (1985 N.m až 3115 N.m), maximální 
možný odebíraný výkon je vždy stejný 
540 kW.

 Milan Olšanský

Plný výkon s OMSI

Pomocný pohon PTO (Power take-off) 
slouží zpravidla k pohonu nástavby 

či jiných zařízení.

Společnost OMSI Transmissioni S.p.A. 
nabízí své F.PTO při vstupních maximálních 

otáčkách 2500 min-1 a maximálního 
točivého momentu 3850 N.m.

V komunální sféře sendvičové 
uspořádání PTO nabízí velké 

možnosti pro pohon nástaveb.

Pollak
Textfeld
PTO dient als Antrieb verschiedener Zusatzausrüstungen. Dabei kann es aber nicht die volle Leistung des Wagenmotors abrufen. F.PTO von der Firma OMSI bietet eine Anordnung die zwischen Motor und Getriebe liegt. So kommt die ganze Leistung für z.B Betonmischer oder Rohrreinigung zu Stande.
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Před 47 lety… Nové motory T3

Historické okénko

První funkční vzorek moto-
ru T3-929 (V10) byl zkomple-
tován v srpnu 1973. Následně 
bylo jen pro účely stavových 
zkoušek postaveno šest dalších 
funkčních vzorků a následně 26 
motorů T3-929, 18 motorů T3-
930 (V12) a 38 motorů T3-928 
(V8), které jen do srpna 1982 
absolvovaly proběh přes 77 ti-
síc hodin.

Celá rodina nových motorů T3 se sklá-
dala z osmi (T3-928, objem 12,667 l, 170 
kW/231 k a 840 N.m), deseti (T3-929, 
15,825 l, 208 kW/283 k a 1010 N.m) a 
dvanáctiválcových (T3-930, 19,000 l, at-
mosféricky plněný 235 kW/320 k a 1130 
N.m, přeplňovaný dvěma turbodmy-
chadly ČZ 36 - licenční výroba KKK, 265 
kW/360 k a 1295 N.m) motorů s vrtáním 
120 mm a zdvihem 140 mm. Válce uspo-
řádané do tvaru písmene V svíraly úhel 
900, rozteč válců činila 168 mm. Právě 
rozteč válců zvětšená proti původním 
motorům T2 o 13 mm byla hlavním ar-
gumentem Ing. Milana Galii, kterým ob-
hajoval vývoj nového motoru. Důvodem 
bylo plánované navyšování výkonových 
parametrů do budoucna, kde, i na zá-
kladě studie renomované firmy Ricardo, 
neměly motory řady T2 velkou rezervu. 
Motory řady T3 měly samozřejmě pří-

mý vstřik paliva. U některých prototypů 
nových motorů bylo pracováno s roze-
vřením 75 stupňů či dokonce 72 stupňů, 
což je například pro desetiválec nejvý-
hodnější varianta, nakonec však zvítězi-
la unifikace. Byla použita dělená, valivě 
uložená kliková hřídel v tuhé tunelové 
skříni, nový ventilátor a originálně ře-
šený torzní tlumič kmitů. Kompresní 
poměr činil 16,5:1, ventilový rozvod byl 
typu OHV. 

Osm, deset a dvanáct válců
Proti předcházejícím motorům došlo  

u řady T3 k přestěhování rozvodů k axiál-
nímu ložisku klikového hřídele. Výhodou 
bylo, že podélné kmity jsou zde minimál-
ní, a tak bylo možno bez potíží použít 
výhodnější, a hlavně tišší šikmé ozubení 
na kolech rozvodu. Přímé zuby zůstaly 
na předním konci klikového hřídele. Bylo 
zkonstruováno nové provedení chladícího 
ventilátoru a jeho pohonu s viskózní spoj-
kou umístěnou s konečným převodem až 
za spojovacím hřídelem u oběžného kola, 
ne jako dříve v rozvodu. Důvodem byla 
potřeba obejít vstřikovací čerpadlo a sní-
žit otáčky spojovacího hřídele. Byl použit 
hliníkový chladič oleje uložený vzadu spo-
lečně s termostatem řízeným průtokem  
a pojistným ventilem a některé další nové 
součásti. Pohon alternátoru byl přestěho-
ván zepředu motoru dozadu, kde byl umís-
těn i z rozvodu hnaný kompresor. Motor 
byl navržen pro použití v trambusovém 
voze se sklopnou kabinou tak, aby bylo 
jeho příslušenství jednoduše přístupné. 
Elektropříslušenství pracovalo s alternáto-
rem 24 V, vojenská provedení motorů měla 
dva spouštěče s paralelním chodem. Mo-
tory T3 prošly postupným vývojem a do-
kázaly splnit emisní limity dle norem Euro 
I až Euro V. Vyrábíme je i dnes a celá řada 
zákazníků je s nimi velmi spokojena.

 Milan OlšanskýProti předcházejícím motorům došlo u řady T3 k přestěhování 
rozvodů k axiálnímu ložisku klikové hřídele.

První funkční vzorek motoru T3-929 (V10) byl zkompletován v srpnu 1973.

Pollak
Textfeld
Vor 47 Jahren wurden die neuen 8-,10- u. 12-Zylinder der Reihe T3 geboren: die Ventilsteuerung wurde an die Kurbelwelle verschoben.Die leisere schräge Verzahnung konnte benutzt werden. Auch andere Agregate wurden neu platziert.
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Během léta jsme byli oslove-
ni tradičním českým výrobcem 
traktorů Zetor ohledně spolu-
práce na novém kalendáři k vý-
ročí 75 let od založení značky. 

Po úvodních konzultacích, hledání ter-
mínu a výběru vhodného vozu TATRA  
PHOENIX došlo k samotnému focení  
v prostorách lomu Kotouč ve Štramberku. 
Nemůžeme zde publikovat finální fotogra-
fii, která je určena do kalendáře, ale na 
pár zákulisních „z natáčení“ se můžeme 
společně podívat.

 Michal Konečný

Focení se Zetorem

Focení probíhalo v lomu Kotouč ve Štramberku.

Zákulisní fotografie z focení s firmou Zetor.

Kolektivní vyjednávání
Dne 5. října 2020 bylo za-

hájeno kolektivní vyjednávání 
mezi zaměstnavatelem a ZO OS 
KOVO VÚ Tatra. Obě strany se 
shodly, že povedou konstruktiv-
ní jednání s cílem nalézt vzá-
jemnou shodu. 

Zaměstnavatel zdůraznil, že považu-
je odborovou organizaci za důležitého 
partnera při hledání nejlepšího řešení  

s cílem udržet sociální smír, zaměstna-
nost a dlouhodobou prosperitu společ-
nosti. Vzhledem ke stávající nepříznivé 
době ovlivněné pandemií koronaviru je 
nutné získat flexibilitu a možnost rychlé 
reakce na změny. A právě k tomuto cíli 
vedl návrh ze strany zaměstnavatele. 
Dále zaměstnavatel navrhuje lepší orga-
nizaci a zpřehlednění kolektivní smlouvy 
pro zaměstnance. Není nutné měnit body, 
které jsou funkční, ale revidovat oblasti, 
které lze nahradit efektivnějším řešením 

a investovat primárně do 
budoucnosti. A k tomu je 
potřeba vést diskusi, vy-
světlit si vzájemná stano-
viska a důvody a společně 
rozhodnout o finálním znění. Pro každé 
vyjednávání je nutný vzájemný respekt 
a pochopení, což obě strany při dosavad-
ním jednání prokázaly.

 Natalie Linhartová
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O víkendu 26. 9. – 27. 9. se kona-
ly Kopřivnické dny techniky, které 
byly kvůli koronaviru přesunuty  
z původního červnového termínu 
na září. Dnům techniky se také 
nevyhnula velká omezení hromad-
ných akcí – pořadatel musel mimo 
jiné prostor rozčlenit do sektorů  
a hlídat počty osob v nich.

 
Každoroční zážitek v podobě jízd našimi 

vozy museli diváci také oželet, stejně jako 
návštěvu výroby. I přes omezený program a 
špatné počasí byla akce hojně navštěvována 
a v našem sektoru mohli diváci obdivovat jak 
veterány, tak vozy z naší současné produkce 
včetně vojenských. Nechyběl ani prodejní 
stánek s reklamními předměty, který měl 
nově zázemí přímo v prezentačním centru.

 Michal Konečný

Kopřivnické dny techniky

O víkendu 26. 9. – 27. 9. se konaly Kopřivnické dny techniky.

I přes omezený program a špatné počasí se fanoušci nenechali odradit.

Letos museli návštěvníci oželet adrenalinový zážitek 
v podobě jízd v našich vozech.

Kromě tradičních ukázek automobilové techniky, 
byl pro návštěvníky připraven i doprovodný program.
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Na návštěvě v lomu Kotouč Štramberk
Kotouč Štramberk v Morav-

skoslezském kraji patří mezi 
nejstarší a možná i nejkrásněj-
ší vápencové lomy u nás. Histo-
rie povrchové těžby vápence ve 
Štramberku a v jeho okolí sahá 
až do středověku. Kámen se 
zde lámal v místech okolo Zá-
meckého vrchu či Skalek. 

Samotný vápencový lom Kotouč vznikl 
roku 1881 spojením malých lomů soukro-
mých vlastníků firmou bratří Guttmannů 
z Vídně. V témže roce k němu také po-
stavili železniční trať Štramberk – Stu-
dénka. Kámen, který se používal jako su-
rovina při hutní výrobě, se zde dobýval 
ručně pomocí vrtacích tyčí: těmi vyvrtali 
dělníci 3,5 metru hluboký otvor, do ně-
hož vložili dynamit a horninu odstřelili. 
Nedlouho po svém založení se Kotouč 
Štramberk stal nejrozsáhlejším lomem 
v celém Rakousku-Uhersku, kolem roku 

1912 zde bylo vytěženo přibližně 100 va-
gónů vápence denně. Od roku 1945 byl 
podnik součástí Vítkovických železáren 
a objem těžby postupně narůstal. V še-
desátých letech minulého století dosa-
hovala produkce svého vrcholu, v roce 
1967 to bylo stěží uvěřitelných 2 285 
000 tun ročně.

Dnes je samozřejmě těžba vápence  
v Kotouči mnohem kultivovanější a pro-
bíhá v souladu s nejpřísnějšími normami 
a v úzké spolupráci s celou řadou organi-
zací, jako jsou spolky pro ochranu příro-
dy nebo například Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava. Část pro-
dukce se prodává a využívá jako staveb-
ní materiál; část slouží k výrobě vápen-
ných produktů k odsiřovacím procesům 
v tepelných elektrárnách a teplárnách 
nebo jako surovina pro hutní chemickou 
výrobu. Z celkové produkce společnos-
ti směřuje nemalé množství do oblasti 
ekologie, u vápenců je to přibližně 60 % 
z celkového objemu a u vápna cca 30 %.

Společnost LB Cemix využívá při těž-
bě a zpracování vápence v lomu Ko-
touč Štramberk techniku různých zna-
ček. Těžba vápence probíhá celoročně  
a za všech povětrnostních podmínek, 
a proto musejí být vozidla dostatečně 
robustní a odolná. V lomu jsou vystave-
na buď mazlavému blátu, nebo naopak 
prachu, musejí zde zvládat přejezdy ve 
vodních lagunách, poradit si s terénní-
mi nerovnostmi a samozřejmě i s ledem 
a  sněhovou pokrývkou v zimních měsí-
cích. TATRA PHOENIX je v lomu Kotouč 
Štramberk neocenitelným pomocní-
kem. Osvědčila se ve všech ročních ob-
dobích, svou obsluhu hýčká především 
skvělými jízdními vlastnostmi, mezi kte-
ré patří dobrá průchodnost terénem. Ve 
zdejším prostředí se svými vlastnostmi 
vyrovná i těžším dumperům, přitom ale 
dokáže nabídnout větší pohodlí a kom-
fort při jízdě.

 Text a foto: Jan Rybář

Jedna z tatrovek T158 PHOENIX se chystá na nakládku. 
V pozadí čelní kolový nakladač Volvo L350F.

Polední pauza dovolila vyfotit nového „Phoenixe“, 
odpočívajícího spolu s trojicí starších vozidel TATRA T163 Jamal.

Rozmanitost terénního podloží klade 
v lomu Štramberk na vozidla zvýšené nároky.

TATRA PHOENIX 8x8 snese i tvrdší zacházení 
a je tvrdou konkurencí pevným dumperům.

Pollak
Textfeld
Der Kalkstein-Steinbruch in Kotouc Stranmerk hat schon im Mittelater Kalkstein geliefert. Früher wurden 3.5 m tiefe Löcher gebohrt und mit Dynamit bestückt...Um 1912 wurden täglich 100 Wagons beladen, 1967 waren es 2,3 milionen Tonnen Gestein.Ohne Tatra Jamal und Phönix wäre die heutige Gewinnung im Steinbruch undenkbar.




