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Vážení tatrováci,

Jak jste již byli informováni na  setkání 
s  majiteli 30. 10. 2018, byl jsem požádán 
o dočasné převzetí řízení TATRA TRUCKS 
z  pozice generálního ředitele. Mým úko-
lem je stabilizovat situaci ve  společnosti, 
nastavit procesní stránku řízení minimálně 
na úroveň, ve které fungovala na přelomu 
let 2015/2016, a  připravit podmínky pro 
nástup nového stabilního generálního ředi-
tele. I následně napomoci celému týmu ve-
dení formou jakéhosi mentoringu k  tomu, 
aby nedošlo k opakování destabilizace tím, 
že se neodůvodněně přestanou dodržo-
vat fungující postupy a  namísto potřeb-
ného vylepšování slabých míst dojde k di-
skontinuitě v  oblastech dobře fungujících 
a k obecnému poklesu vnitrofiremní disci-
plíny ve spolupráci mezi týmy i jednotlivci.

Jak již bylo na  setkání řečeno, toto mé 
angažmá nebylo dopředu plánováno, nic-
méně k mé profesi interim manažera pat-
ří i  nutnost reagovat na  podobné situace 
promptně. Proto jsme s  kolegy Václavem 
Korcanem a  Ivou Hovadovou ihned poté, 
co jsme dokončili projekt týkající se jiných 
strojírenských podniků, mohli od  počátku 
prosince začít spolupráci s TATRA TRUCKS.

Nicméně tomu předcházely ještě jiné 
události. Již na jaře nás požádali Jaroslav 
Strnad a  René Matera o  provedení jakési 
analýzy, auditu toho, jak se situace v TATRA  
TRUCKS vyvíjí a  zejména proč se nevyvíjí 
směrem, který by byl jak pro ně, tak věřím 
i pro většinu tatrováků uspokojivý. Naše zá-
věry a doporučení jsme rozdělili do čtyř ka-
pitol, přičemž každá z těchto kapitol je sym-
bolizována jedním ozubeným kolem. Tato 
symbolika není použita proto, že jsme stro-
jaři, ale spočívá v tom, že TATRA TRUCKS 
je poměrně složitě fungující soustrojí, které 
může fungovat dobře jen za předpokladu, 
že ozubená kola do  sebe dobře zapadají, 
mají shodné moduly a jsou neustále dosta-
tečně promazávána. Porucha jakéhoko-
liv jednoho zubu v  soukolí pak způsobuje 
špatnou funkci soustrojí jako celku. Za těmi 
jednotlivými zuby si lze představit jednot-
livé procesy, činnosti uvnitř firmy, jednot-
livé týmy, které spolu musí dobře a  těsně 
spolupracovat. Aby soukolí dobře vykoná-
valo svoji činnost, tak je povinností maji-
telů a manažerů o ozubení dobře pečovat 

a správně jej promazávat. 
První kapitola je věnována strategii, cílům 

a úkolům. Tedy kam směřujeme a zejména 
proč. Jaké výrobky a služby mají podnik „ži-
vit“ a jaké úkoly z toho vyplývají. Ať se nám 
to líbí či nikoliv, podnikání, tedy i  činnost 
podniku TATRA TRUCKS, je v  první řadě 
o penězích. Nevyvíjíme a nevyrábíme výrob-
ky proto, aby byly jen hezké a technicky ná-
padité, ale proto, aby si v konkurenci našly 
svého zákazníka a ten je upřednostnil před 
jinými, koupil a zaplatil. Při provádění ana-
lýzy v prvním pololetí jsme slýchali hodně 
výtek na to, že obchodníci málo a nedobře 
prodávají. Určitě i oni cítí své rezervy, mladí 
obchodníci se musí ještě hodně učit o speci-
fikách segmentu, kde se vozy Tatra pohybu-
jí, ale jejich pozice není zcela záviděníhodná. 
I bez podrobných studií je patrné, že naše 
produkty mají handicap vysoké ceny (tedy 
i vysokých nákladů), ne vždy jsou dodržová-
ny slíbené termíny, kvalita se od roku 2015 
výrazně zhoršila (což se projevuje i  obje-
mem reklamací) a poprodejní služby se do-
staly v rámci priorit na hodně vedlejší kolej. 

Zkušenost posledních tří let jasně uká-
zala, že ambiciózně vyhlašované úkoly mo-
hou být i  kontraproduktivní, pokud nejsou 
podloženy dostatečně silnými konkurenč-
ními argumenty (cena, kvalita), odpovídající 
pružnou, ale termínově naprosto spolehli-
vou organizací průběhu zakázky podnikem 
a potřebnou péčí o vozidlo a jeho uživatele 
v provozu. Proto se už několik měsíců pra-
cuje v rámci expertní rady na přípravě zadá-
ní výrazných inovací, jejichž hlavním rysem 
bude flexibilita, unifikace a modularita prvků 
a zejména nízké náklady i při řádově tisíco-
vých výrobních objemech, a to samozřejmě 
bez negativního dopadu na výslednou kva-
litu. Ve světě je běžně přijímána zkušenost, 

že v  případě strojů a  výrobků podobných 
našim, produktově marketingové zadání 
společně s konstrukcí ovlivňuje až 80% ná-
kladů na daný výrobek. Proto je plánováno 
vyčlenění části současného technického 
úseku do útvaru vývojové konstrukce, která 
bude mít za cíl významné inovace a zejmé-
na systematické snižování nákladů. Věřím, 
že se najde dost konstruktérů i technologů, 
kteří tuto hozenou rukavici zvednou a při-
nesou nové nápady, postupy, řešení, která 
nejen že splní technické požadavky na pro-
voz, ale také zlepší konkurenční postave-
ní našich výrobků nižšími cenami a  vyšší 
systémovou kvalitou. Tato práce nemůže 
ležet jen na  jednotlivcích, ale jde o  týmo-
vou spolupráci, nekonečné hodiny diskusí, 
brainstormingů, pokusů, zkoušek a hledání 
optimálních řešení. Jen neustálými ekono-
micky opodstatněnými inovacemi můžeme 
zajistit udržitelnou budoucnost této firmy.

S cíli a úkoly souvisí i plánování. V součas-
né době se přepracovává roční budget tak, 
aby byl, pokud možno, co nejvíce realistic-
ký. I tak nebudeme fixně směřovat na jedno 
konečné číslo ročního prodeje/výroby, ale 
cílem je pružně měnit v určitých rozumných 
mezích výkonnost realizační části firmy 
(sériová konstrukce ¬ rozpis ¬ technologie 
¬ operativní nákup ¬ logistika ¬ výroba ¬ 
expedice apod.) tak, aby se v každém oka-
mžiku optimálně využily všechny realis-
tické obchodní příležitosti. Tedy podnik by 
měl být řízen namísto pevného ročního plá-
nu tzv. tahem obchodu. Může se tedy stát, 
že se v kvartálních intervalech bude roční 
budget pružně podle obchodních perspek-
tiv určitým způsobem upravovat.

Opouštíme plánování výroby (odvádění 
apod.) po měsících, protože s sebou přiná-
šelo jen stres a shon před koncem měsíce 

Pollak
Textový rámeček
Im Tatrawerk lief in der letzten Zeit nicht alles nach Wunsch und zwar mit nur auf der Produktionsebene, sondern auch personell... Darum wurde Anfangs Jahr 2018 von Hr. Matera und Strnad eine Art Audit veranlasst.Auf Grund der Ergebnisse, musste man handeln und so wurde mit der Aufgabe einer Konsolidierung der global erprobte Manager-Troubleshooter  Hr. Petr Karásek betraut.

Pollak
Text napsaný psacím strojem

Pollak
Text napsaný psacím strojem

Pollak
Text napsaný psacím strojem
d
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Text napsaný psacím strojem
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Poznenáhlu a  pomaličku, ale 
utěšeně, se rozrůstá nová sbír-
ka nákladních a  užitkových vo-
zidel TATRA. I když se to nezdá, 
čas neúprosně plyne a  projekt 
nového továrního muzea nabý-
vá na  reálných tvarech. Jedním 
ze základních předpokladů jeho 
úspěšné realizace je existence 
sbírky historických vozidel při-
pravené k vystavení.

Samozřejmě, není žádným tajemstvím, 
že dlouhodobě existuje krásná sbírka 
osobních, závodních, sportovních a  jiných 
(včetně nákladních a  užitkových) vozi-
del NW a TATRA, kterou ostatně můžeme 
všichni zhlédnout v  Technickém muzeu 
Tatra. Stejně tak však jako vzniká nové 
tovární muzeum nákladních a  užitkových 
vozidel TATRA, byla založena a roste sbír-
ka vozidel, která budou tvořit páteř právě 
této expozice. Základem jsou původní ex-
ponáty nákladních a  užitkových vozidel, 
které z  prostorových důvodů již nebylo 
možné prezentovat v  Technickém muzeu 
Tatra a  v  roce 2016 zakoupená sbírka se-
dmdesáti vozidel od soukromého sběrate-
le pana Hlacha (HLA/016-07-15/424016). 

V  roce 2017 doplnil nově budovanou 
sbírku pečlivě rekonstruovaný vůz TATRA 
815 VE „Ostrý-II“ z roku 1985, který je jed-
ním ze dvou prvních dakarských speciálů 
naší značky. V letošním roce přibyl krásný 
exponát tahače nadrozměrných nákladů 
TATRA 141.

Do NDR a zase zpět
Koncentrací, cílenou renovací a rozmy-

šleným doplňováním vzniká fond sbírko-
vých předmětů, který tematicky doplní 

expozici stávající muzea. Bude tvořit 
přirozený můstek mezi Technickým mu-
zeem Tatra a  současnou produkcí naší 
společnosti TATRA TRUCKS, která je již 
více než dvacet let založena výhradně 
na nákladních vozidlech. 

Nádherný exponát tahače těžkých pod-
valníků T 141 (SPZ: RK 27-92) v perfektním, 
provozuschopném stavu byl v  posledních 
týdnech pořízen od  německého majitele 
pana Holgera Stange. Kromě velmi pečlivě 
udržovaného technického stavu má vozi-
dlo svůj dokonale popsaný a zaznamenaný 
příběh. Od výroby a vyvezení do tehdejšího 
východního Německa (NDR) sloužilo více 
než třicet let u místních dopravních společ-
ností v okolí Míšně a Drážďan. Na konci roku 
1988 vůz pořídil do svého majetku pan Hol-
ger Stange, který jej zrenovoval a dalších 
třicet let aktivně provozoval. Vůz již sice 
nebyl vystaven každodennímu pracovní-
mu shonu, ale rozhodně nestál jen v „ga-

ráži“, připraven k občasné vyjížďce na sraz 
automobilových veteránů. Majitel využíval 
jeho původních schopností k  transportu 
nadrozměrných nákladů vztahujících se 
samozřejmě především k jeho hobbystické 
činnosti. Jeho posledním dopravním poči-
nem byl v  létě letošního roku realizovaný 
převoz parolodě Arno z Drážďan do Pirny 
a její umístění na řeku Labe.

V sobotu 24. 11. 2018 jsme v Německu, 
kousek od  českých hranic, naložili T 141 
na  těžký návěs silniční soupravy firmy 
Martin Kozyk a  vyrazili z  okolí Drážďan 
zpět do  Kopřivnice. Po  zastavení a  ne-
zbytné „technologické“ přestávce přiby-
la na konci listopadu T 141 do areálu naší 
společnosti TATRA TRUCKS a.s. v Kopřiv-
nici. V současnosti je uložena v depozitáři 
a čeká na svoji první velkou chvíli, aby se 
nám všem mohla představit v plné kráse 
a provozu.

 Milan Olšanský 

Tahač do sbírky

Pollak
Textový rámeček
Nebst einer Sammlung von PKW und Rennwagen, besitzt Tatratrucks seit 2016 eine neu erworbene Sammlung von ca. 70 LKW , 2017 kam in die Sammlung der originale T 815 VE "Scharf II" vom 1985, der Dakar fuhr. Heuer kommt dazu eben eingetroffener Schläpper T 141, der drei Dekaden in der DDR diente. 
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Při slovech – expedice, Afrika, 
automobil – většině česky a slo-
vensky mluvících občanů maně 
vytane na mysli náš vůz TATRA. 
Hůře se již hledají jména cesto-
vatelů. 

Běžně se vybaví populární dvojice in-
ženýrů z  padesátých let, pan Hanzelka 
a  pan Zikmund. Faktem ovšem zůstává, 
že první pionýrské cesty po  Africe s  vo-
zem značky TATRA uskutečnili mrákotín-
ský akademický sochař František Vladi-
mír Foit (mimochodem prastrýc mé ženy 
Ivony) a honorární spolupracovník Národ-
ního muzea v Praze Dr. Jiří Baum. 

Zatímco Dr. Baum zůstal v paměti náro-
da jako úspěšný a významný světoběžník 
takový, jaký ve  skutečnosti byl, sochař 
Foit se řízením osudu a odpovědných či-
nitelů propadl časem do hlubin zapomně-
ní. Vždyť více jak třetinu svého tvůrčího 
života prožil v Afrických dálavách (tehdy 
již s vozem TATRA 57b). Narodil se na pře-
lomu století v roce 1900 v Táboře. Dětství 
a  mladické roky strávil v  Doupí u  Telče. 

Rodina Foitova byla několik generací širo-
ko daleko známa příslušností k nejlepším 
uměleckým kameníkům. Usazeni v  mrá-
kotínsko-řásenské pánvi na Českomorav-
ské vysočině ovlivňovali svými skvělými 
pracemi region, který přesahoval hranice 
Československa z roku 1918. Střední vzdě-
lání získal na  reálném gymnáziu v  Telči 
a svoji uměleckou dráhu nastoupil na od-
borné kamenické škole v Hořicích. V roz-
šiřování znalostí pokračoval na Akademii 
v Drážďanech a nakonec u prof. Bourdella 
v  Mekce vší kultury – Paříži. Zde nalezl 
své celoživotní zalíbení v  africké sekci 
Museé de l´homme. Hodiny strávené jako 
v transu před rituálními maskami značně 
ovlivnily jeho další životní pouť. V Česko-
slovensku byl posléze pověřen Antropo-
logickým ústavem při Karlově universitě 
v  Praze vymodelováním kmenových af-
rických typů pro plastickou antropologii.

Z Prahy do Kapského města
V roce 1931 tedy podnikl se svým příte-

lem Dr.  Jiřím Baumem a  s  dvouválcovou 
Tatrou 12 studijní cestu napříč Afrikou. 

Z Alexandrie do Kapského města s nákla-
dem přes 1060 kg skulptur a  botanicko-
zoologických sběrů. V době, kdy v Africe 
prakticky ještě z 90 % neexistovaly žádné 
cesty upravené pro automobily. Sledovali 
tedy pouze vyježděné pisty, bez servisu, 
bez skladů pohonných hmot a bez hotelů. 
V  Egyptě studovali historické památky. 
Pokračovali přes Chartúm do anglického 
Súdánu a  do  Konga, kde mistr Foit mo-
deloval domorodé obyvatele. Navštívili 
kraje, kam noha Evropana nikdy předtím 
nevkročila. Projeli rovníkovou část Afriky, 
zastavili se u Viktoriiných vodopádů, pře-
jeli Jižní Rhodésii a  Transvaal. Prožívali 
mnohá dobrodružství, zapadali až po ná-
pravy do hlubokého písku, brodili se poto-
ky a museli se vyhýbat stepním požárům. 

Cestovali za takových teplot, že nebylo 
radno opustit vůz a vydat se všanc žha-
vým slunečním paprskům. Po  návratu 
z Kapského Města, kam dorazili ještě té-
hož roku, potvrdili skutečnost, že vzdu-
chem přímo chlazený motor má v  Afri-
ce řadu výhod. Jedinou závadu, kterou 
po cestě měli, byl o kámen utržený tlumič 

Před 87 lety... První africké dobrodružství 

Pollak
Textový rámeček
Erstes Afrika-Abenteuer fand 1931 statt. Zwei ungleiche Partner, Bildhauer Folt und Dr.Baum fuhren nach Afrika und überquerten das Kontinent auf der Nord-Südachse, bis nach Kapstadt.
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výfuku. Jeho ztráta působila značný hluk, 
který sice v divočině výborně plašil zvěř, 
s níž bylo lépe nepřijít do styku, avšak vy-
nesl cestovatelům v  Johannesburgu po-
kutu za rušení klidu ve městě. 

Expedice splnila svůj vědecký účel. 
Cestovatelé kromě úspěchů ve  vlastních 
vědeckých oborech ukázali světu vyspě-
lost automobilového průmyslu předvá-
lečného Československa. Bohužel tento 
první přejezd přes Afriku s  nejmenším 
vozem, se zdvihovým objem motoru 
do  1,1 l, nebyl ani oficiálně zaregistrován. 
Mimo to šlo rovněž o první českosloven-
ský přejezd přes Afriku vůbec a zároveň 
první přejezd s dvouválcovým, vzduchem 
přímo chlazeným motorem, což meziná-
rodní tisk a  cizí autokluby komentovaly 
s velkým uznáním. Posuzovaly celou ces-
tu nejen jako automobilový průkopnický 
výkon, ale i  jako cenný kulturní přínos 
k probádání afrického zemědílu. Ostatně 
celá cesta byla detailně popsaná ve Foito-
vě knize "Autem napříč Afrikou".

Alexandrie - Kapské město 
(duben až říjen 1931)

Alexandrie, Kairo, Luxor, Asuan, Vadj 

Halfa, Abu Hamed, Atbara, Kalabša, 
Chartum, Kosti, Fašoda, Redžaf, Aba 
Bonto, Buta, Stanleyville, Avakubi, Butia-
ba, Kampala, Nairobi, Marangu, Kandoa, 
Dodoma, Abrcorn, Mpika, Elizabethville, 

Broken Hill, Livingstone, Bulavajo, Vik-
toria, Beit Bridge, Pietersburg, Pretoria, 
Johannesburg, Bloemfontein, Graham-
stown, Port Elizabeth, Kapské město.

 Milan Olšanský

Pollak
Textový rámeček
Die Globetrotter gefuhren Sand-und Schlammpisten, überquerter Flüsse und es hat sich gezeigt, dass der zwar schwache 1.1 L Motor in Afrika durch die Luftkühlung seine grossen Vorteile hatte. Die Aufzählung von Reisestationen befindet sich unter halb des Rähmchens
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Již jsme si zvykli, že od  roku 
2009 pravidelně, hned na  za-
čátku měsíce ledna, vyráží 
účastníci rallye Africa Eco Race 
ve stopách původního afrického 
Dakaru z Evropy do stejnojmen-
ného hlavního města Senegalu. 

Zvykli jsme si také, že pravidelně 
v  této soutěži zaznamenává vynikající 
výsledky Ing. Tomáš Tomeček se soutěž-
ním speciálem, kterému se po právu pře-
zdívá 100 % TATRA. Nejinak tomu bude 
i  v  roce 2019. Tomáš Tomeček dokonce 
poslal zcela shodnou přihlášku jako pro 
ročník 2018. To znamená, že v ní opět fi-
guruje sám – jako jednočlenná posádka 
svého speciálu. Již v roce 2018 dokázal, 
že s Tatrou může dorazit do cíle maratón-
ské soutěže, i  když ji obsluhuje jen on 
sám jediný. Dokonce zaznamenal druhé 
místo v konečné klasifikaci a doslova tak 
přepsal dějiny motosportu. Takže, i když 
on sám tvrdí, že zápis v  přihlášce lze 
ještě na poslední chvíli změnit, můžeme 
předpokládat, že s Tatrou předvede opět 
více než solidní výkon.

Splněný klukovský sen
Africa Eco Race 2019 má však pro 

nás jedno překvapení, resp. nachystal 
ho Petr Čapka, který před třemi lety za-
chránil pro české barvy dakarský speciál 
po Brazilci André de Azevedovi. Začínal 
jako mnohý z nás – sbíráním článků a pla-
kátů o Tatrovkách na Dakaru. Má klukov-
ský sen, který ho provází od  roku 1986, 
možná jako mnozí z  nás. Ale jemu se, 
na rozdíl od mnohých z nás, daří naplnit. 
V  roce 2019 vyrazí na  Africa Eco Race 
jako pilot vlastního dakarského speciá-
lu T 815, dvojčete Tomečkova vozu, tedy 
100 % Tatry!

Když v  roce 1992 vyhrál vědomostní 
soutěž o Tatře, posunul se na cestě k na-
plnění svého snu. Díky panu Otovi Mě-
řínskému měl možnost dostat se blíže 
k  dakarským tatrovákům. Od  roku 1995 

se staral o  polep soutěžních továrních 
Tater reklamou a  nápisy. V  roce 2007 
vyrazil na svůj první Dakar jako mecha-
nik vozu, s nímž Aleš Loprais a Petr Gilar 
získali třetí místo v  konečné klasifikaci 
kamionů – mimochodem je to poslední 
umístění vozů Tatra na konečných stup-
ních vítězů slavné Rallye Dakar. 

Na Dakaru byl Petr Čapka ještě jednou, 
a  to s Tomášem Tomečkem v  roce 2010. 
V  letech 2011, 2012, 2013 a 2016 působil 
ve  funkci šéfmechanika pro Tomáše To-
mečka na Africa Eco Race a v  roce 2017 
si „střihl“ roli mechanika v  týmu Aleše 
Lopraise na Silk Way Rallye. 

V  roce 2018 se mu podařilo sehnat 
dostatek prostředků, aby mohl s  vlast-
ním týmem ČAPKA Rallyesport podat 
přihlášku na Africa Eco Race 2019, který 
absolvuje poprvé, konečně (!), za volan-
tem svého dakarského speciálu T 815-
2T0R45 4x4.1 VK, se Zdeňkem Vodou 
na  sedadle navigátora a  startovním čís-
lem 406. Pojedou sami, jen ve dvou, bez 
asistenčního kamionu. Vše potřebné si 
povezou s sebou. Jde o jistý návrat k pů-
vodním myšlenkám Thieryho Sabina, za-
kladatele Rallye Dakar, stejně jako je to 
preambulí celé soutěže. 

Cílem je dojet k  Růžovému jezeru 
a  znovu prokázat, že TATRA, se vzdu-
chem přímo chlazeným motorem ori-
ginální konstrukce a  podvozkem tzv. 
„tatrovácké koncepce vozidla“, je nejen 
v afrických terénech velmi kvalitní a spo-
lehlivé auto.

Držme palce Petru Čapkovi a  všem, 
kterým se splnil klukovský sen, ať si mo-
hou říci, že byl i s tou pověstnou třešnič-
kou na dortu. Jak bude sladká, to již mu-
síme nechat na nich samotných.

Africa Eco Race 2019 
(12 etap, více než 6000 km)

1. 1.  Nador – La Momie
2. 1. La Momie – Agdal
3. 1.  Agdal – Assa
4. 1.  Oueed Draa – Fort Chacal
5. 1.  Fort Chacal – Daklha
6. 1.  volný den v Daklha
7. 1. Daklha - Chami
8. 1. Chami – Gare du Nord
9. 1.  Chami – Amodjar
10. 1.  Amodjar – Amodjar
11. 1. Amodjar – Akjoujt
12. 1. Akjoujt – San Louis
13. 1. San Louis – Dakar
 Milan Olšanský 

Další Tatra do Dakaru

Pollak
Textový rámeček
Zwei tschechische Haudegen werden 2019 an dem Afrika Eco Race teilnehmen.Wie schon letztes Jahr fährt Tomas Tomecek, ALLEINE ! seinen Tatra T 815.Als Zweiter hat sich Petr Capka mit seinem Team angemeldet. Capka erfüllt sich damit seinen Bubentraum , nachdem er einen echten Dakar Tatra T 815 des Brasilianers de Azeveda gerettet und wieder aufgebaut hat. 




