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• Jak si v čase koronaviru vedly české automobilky str. 2
Autoland se zadřel. V České republice, která patří k významným evropským producentům automobilů, 
se alespoň na čas zastavily linky ve většině výrobních závodů...

• Poprodejní služby  str. 4,5 
Vážení Tatrováci, dovolte, abych Vás v této nelehké době, která je celosvětově ovlivněna působením 
covid-19, informovala o aktivitách v oblasti poprodejních služeb...

• Tatra Metalurgie  str. 7
Po ztrátovém roce 2018 se TATRA METALURGIE, dceřiná společnost automobilky TATRA TRUCKS, 
dostala do zisku...

Pollak
Textfeld
          M A I
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Krátké zprávy

Z původní myšlenky dostat se z Tu-
recka přes Černé moře do Ruska proza-
tím sešlo. Členové posádky Tatra kolem 
světa 2 zatím bohužel nemají žádné 
další informace o tom, kdy a za jakých 
podmínek by mělo dojít k opětovnému 
otevření hranic do Gruzie nebo do Rus-
ka. Rozhodli se proto zatím objevovat 
krásy Turecka, konkrétně Kappadokie. 
Na přesun z městské džungle do hor 
se všichni těšili. Ve městech musela 
posádka neustále čelit nekonečným 
prohlídkovým kolečkům, ze kterých se 
vždy vyklubaly minimálně dvě hodiny 
vysvětlování. Přestože posádku opustil 
jeden z jejích členů, ostatní zůstávají 
stále plni optimismu a neztrácejí nadě-
ji, že svou cestu dokončí. Přestože se 
jejich plány mění každým dnem, důvod 
k oslavě se vždycky najde, navíc, když 
22. dubna oslavili dva měsíce na spo-
lečné cestě. 

Slovo generálního ředitele

je květen, už třetí měsíc od začát-
ku koronavirového období, ze které-
ho se snad nestane epocha. Vláda 
pomalu uvolňuje opatření, postupně 
se obnovuje podnikání ve službách 
a některé ,,běžné“‘ automobilky čás-
tečně obnovily výrobu. Tatra zatím 
proplouvá koronakrizí dobře, ale její 
dopady budou dlouhodobé a nesmí-
me situaci podcenit.

Vím, že byste všichni uvítali se-
jmutí roušek nebo standardní re-
žim v závodní jídelně, ale nesmíme 
zapomínat, že největším rizikem 
pořád zůstává zavlečení nemoci do 
podniku. Pokud by se u nás nemoc 
covid-19 rozšířila u většího počtu za-
městnanců, vedlo by to k nucenému 
přerušení výroby s hrozbou pro exi-
stenci společnosti. Proto apeluji na 
všechny, aby ochranná opatření ne-
brali na lehkou váhu v zájmu svém, 
svých blízkých i naší automobilky.

Za svou manažerskou kariéru 
jsem zažil několik krizí, a to zejména  
v době mého působení ve společnos-
ti Bonatrans, která vyrábí železniční 
dvojkolí. V roce 1997 přišly povod-
ně, které zaplavily veškerý materiál 

a část výroby. I v této situaci jsme 
udrželi výrobu a splnili kontrakty.  
V roce 2002 přišel prudký propad 
evropského trhu. Místo propouštění 
a dalších úsporných opatření jsme 
se vydali za obchodem do světa  
a naučili se plnit i menší zakázky na 
nestandardní produkty. Bonatrans 
vyšel ze všech krizí posílený. Vě-
řím, že posílená vyjde z koronakrize 
i Tatra, která má jedinečný produkt 
atraktivní pro zákazníky po celém 
světě. Lehké to ale nebude.

Tatra loni vyrobila 1181 automo-
bilů, dosáhla zisku před zdaněním  
a odpisy (tzv. ukazatel EBITDA) 365 
milionů, Kč a dostala se tak z před-
loňské ztráty -65 milionů. To není 
špatný výsledek, ale také není ohro-
mující. Podíl EBITDA na tržbách je 
něco přes 6 procent. Tatra se vrátila 
ke zdravému hospodaření a může 
s opatrností investovat do vývoje 
svých produktů a do svého výrob-
ního areálu, který, jak víme, těžko 
snese označení ,, továrna pro 21. 
století“.

Děkuji všem Tatrovákům, kteří  
i v situaci, kdy děti nemohou cho-

dit do školy a kdy musí plnit celou 
řadu nepohodlných opatření, pocti-
vě pracují. Pracují tak, aby naši zá-
kazníci dál dostávali vozidla, která 
jsou pro ně, jak s nadsázkou říkám, 
předmětem touhy. Přeji Tatře a nám 
všem, abychom nepolevili, zůstali 
zdraví a udrželi naši,, matku všech 
automobilek“, která vyrábí automo-
bily už 123 let, v dobré kondici.

 Pavel Lazar, generální ředitel

Vážení zaměstnanci Tatry, kolegové,

Kouzelná Kappadokie

Pollak
Textfeld
Generaldirektor der Tatra-Trucks P. Lazar hat während der Corona-Krise die Wagen- Produktion nicht gestoppt, weil seine Angestellten die Hygienevorschriften perfekt durchführten. Nun muntert er alle zum Durchhalten. Die Gewinnzahlen sind wieder da, es wäre Schade, wenn man Unsicherheit und Arbeitslosigkiet verursachen würde. Seine Erfahrung aus anderen Betrieben, als Krisen-Manager, gibt ihm Recht.  

Pollak
Textfeld
Die Tatra-Weltreise geht nur schläppend weiter, da die Grenzen rundum die Turkei geschlossen sind - also entdecken sie die Schönheiten der Natur - gerade sind sie in Kapadokien
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Krátké zprávy

Podvozek a kabina řady Phoenix se dá 
použít pro různé oblasti podnikání. Na fo-
tografii můžete vidět speciální úpravu pro 
opravy a montáže na vysokém napětí. Na 
základě požadavku byl do výbavy přidán 
jeřáb Palfinger s dosahem až 34 metrů  
a nosností 4300 kg při vychýlení 70 stup-
ňů na vzdálenost 22 metrů. Phoenix musí 
splňovat také vyšší nároky na bezpeč-
nost. V tomto případě byla přidána další 
osvětlení kabiny a nástavby. Na kabině tak 
nalezneme LED pracovní osvětlení. Ope-
rátor jeřábu má navíc k dispozici dálkově 
ovládané světlomety Golight Stryker.
•	 motor	Paccar	MX-13	o	výkonu		

 353Kw
•	 manuální	převodovka	ZF	16ST
•	 délka	vozidla	10,7	m,	výška	
 téměř 4 m
•	 kamera	couvání	a	další

Autoland se zadřel. V České 
republice, která patří k význam-
ným evropským producentům 
automobilů, se alespoň na čas 
zastavily linky ve většině vý-
robních závodů. Kromě auto-
mobilky TATRA TRUCKS, která 
po celou dobu pandemie patří  
k čestným výjimkám, pokra-
čovala výroba autobusů v SOR 
Libchavy a v omezené míře též 
ve společnosti Panav, jež na 
Olomoucku vyrábí návěsy pro 
nákladní auta.

Přerušení výroby se ale nedotklo jen 
samotných automobilek, přerušily se 
dodavatelské řetězce, na které je navá-
zána řada dalších firem. Přerušení vý-
roby ve Škodě Auto pocítili třeba také  
v sousedním Tawescu, kde ale díky di-
verzifikaci výroby a také navýšení výro-
by	 kabin	 řad	 TERRA	 a	 FORCE	 pro	 naši	
automobilku, zastavení českého auto-
landu přečkali.

Podle dat, která pravidelně poskytuje 
sdružení AutoSAP, se vinou koronavi-

rové pandemie zastavila automobilo-
vá výroba prakticky v celé Evropě. Šlo 
jednak o zdraví a bezpečnost zaměst-
nanců, jednak o odbyt. Autosalony byly 
uzavřené, takže nová auta nebylo kde 
prodávat.

Situace se pomalu začíná vracet k nor-
málu. Českým premiantem – z pohledu 
obnovení výroby – je nošovický Hyundai, 
který ve dvousměnném provozu rozjel 
své výrobní linky již 14. dubna a v evrop-
ském kontextu jej předběhla pouze KIA  
v Žilině. Ta navíc zvládla situaci pouze 
se čtrnáctidenní odstávkou (od 23. břez-
na do 6. dubna).

Po Hyundai následovaly všechny pro-
vozy automobilky Škoda Auto: v Mladé 
Boleslavi, v Kvasinách i ve Vrchlabí se 
linky rozjely v pondělí 27. dubna, výro-
ba autobusů ve firmě Iveco z Vysoké-
ho Mýta se znovu spustila 4. května. 
Poslední automobilka v odstávce tedy 
byla	kolínská	TPCA.	Ta	nejprve	oznámi-
la obnovení výroby k 18. květnu, ale ná-
sledně odstávku prodloužila až do 25. 
května.

Nyní již jede většina automobilek  
v celé Evropě, ale mnohatýdenní zasta-
vení výroby pro ně znamená obrovské 

ztráty. V tomto kontextu obzvlášť vy-
niká, čeho jsme v Tatře dosáhli. Udrže-
li jsme výrobu po celou dobu, dokázali 
jsme dostát svým závazkům vůči zákaz-
níkům a udrželi jsme dodavatelské ře-
tězce, čímž jsme pomohli sobě i našim 
subdodavatelům.

Kontinuita výroby navíc znamená vý-
znamné úspory. „Vyrábíme naplno, za-
stavením na jediný měsíc bychom jen na 
tržbách ztratili minimálně 300 milionů 
korun. Dalším dopadem, který se těžko 
dá vyčíslit, by byla ztráta důvěry zákaz-
níků,“ říká generální ředitel Pavel Lazar.

Jak světlou výjimkou v českém i ev-
ropském	 kontextu	 TATRA	 TRUCKS	 je,	
dokazují i slova Bohdana Wojnara, pre-
zidenta Sdružení automobilového prů-
myslu, který na stránkách sdružení Au-
toSAP komentuje výhled pro rok 2020: 
„Celkově	 lze	 kvůli	 odstávkám	 v	 březnu	 
a dubnu očekávat propad výroby v Čes-
ku až o 170 tisíc motorových vozidel, 
tedy zhruba o 12 % celkové roční pro-
dukce, toto číslo bude navíc v průběhu 
roku 2020 dále narůstat.“

Takže díky Tatrováci, že jsme to zvládli!

 Zdroj: PP Partners

Jak si v čase koronaviru vedly 
české automobilky

TATRA PHOENIX 8x8 EURO 6 
- vozidlo pro montáže a opravy projekcí vysokého i nízkého napětí s jeřábem Palfinger

Pollak
Textfeld
Die meisten Automobilfabriken haben ihre Tore für verschieden lang geschlossen.Die Produktionspause belangte nicht nur sie selber sonder auch viele Sublieferanten.Tatra-Trucks konnte durch den tollen Einsatz der Arbeiterschaft die Produktion aufrecht erhaltenund die Erwartungen der Kundenentsprechend befriedigen.

Pollak
Textfeld
Phoenix 8x8 Euro 6, mit Kran Palfinger: 4300kg auf 22 m, geignet für Reparaturen an Hochspannugsmasten. Bessere Beleuchtung mit Fernbedienung. Motor 353kW, Wagenlänge 10.7m  
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Vážení Tatrováci, dovolte, 
abych Vás v této nelehké době, 
která je celosvětově ovlivněna 
působením covid-19, informova-
la o aktivitách v oblasti popro-
dejních služeb, ale také o mno-
ha pozitivních změnách, které 
byly realizovány za období od 
počátku loňského roku.

I ve standardní době je u výrobků  
s dlouhodobou životností, zejména pak  
v automobilovém průmyslu, platné mo-
tto „Prodat kvalitní výrobek je důležité, 
neméně důležité je však zajistit kom-
plexní a kvalifikovaný servis po dobu ži-
votnosti zakoupeného výrobku“, v této 
době platí dvojnásobně. Proto poprodej-
ní služby realizovaly některá opatření, 
zejména byla nastavena maximální pri-
orita obslužnosti pro vozidla integro-
vaného záchranného systému, a to ne-
jen přímo v servisním středisku TATRA 
TRUCKS,	 ale	 i	 v	 celé	 autorizované	 síti.	
Jedná se nejen o prioritní příjem, rea-
lizaci oprav, ale také podporu ze strany 
pracovníků Tatry a v neposlední řadě  
o dodávky náhradních dílů.
V	 rámci	 společnosti	 TATRA	 TRUCKS	

byl zahájen plánovaný provoz servisní 
dílny ve dvousměnném režimu, pracovní 
doba je tedy od 6. hodiny ranní do 22. 

hodiny.  Tato změna byla připravována 
zejména se záměrem zkrátit dobu oprav  
a tím dobu, po kterou má zákazník své vo-
zidlo mimo provoz, ale také zvýšit kapaci-
tu a zkrátit čekací doby na příjem oprav. 
Tyto změny byly vyústěním rozvoje, který 
probíhal v uplynulém roce, kdy jsme po-
sílili tým servisních mechaniků a techni-
ků. Zejména tito kolegové byli proškoleni  
a nabírali zkušenosti ve všech oblastech 
oprav a servisování tak, aby byli schopni 
vyjíždět k opravám jakýchkoliv vozidel do 
kterékoli světové destinace a byli dosta-
tečně zdatní nejen technicky, jazykově, 
ale také důstojně reprezentovali značku 
TATRA po světě. 

V uplynulém roce jsme v rámci popro-
dejních služeb realizovali mnoho dalších 

rozvojových projektů a opatření. Jedním 
z nich byl projekt náhradních dílů, v rám-
ci, něhož kromě interních procesů, změn 
logistiky, zefektivnění a nastavení pojist-
ných zásob a mnoha dalších drobnějších 
systémových změn, kolegové vytvořili  
a spustili internetový portál pro objed-
návání náhradních dílů. Ten splňuje po-
žadavky a standardy současné doby, což 
zvyšuje komfort objednávání i souvisejí-
cích činností a komunikace pro jednotlivé 
uživatele.

Mnoha změnami prošel také Tatra dea-
ler portál (TDP), v němž jsme vytvořili 
technické diskusní fórum pro sdílení in-
formací v rámci servisní sítě, a zejména 
elektronické časové normy oprav, které 
je možné využívat pro další vstupy do 

Poprodejní služby

Na servisní škole byl ve spolupráci našich pracovníků s bývalými kolegy-důchodci 
zprovozněn dynamický podvozek, který je současně dominantou servisní školy.

Největším a zcela jistě nejrozsáhlejším projektem je vybudování nového zákaznického centra.

Pollak
Textfeld
Tatra-Trucks baut ein modernes Kundenzentrum und erweitert die Nach-Verkauf-Services
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Součástí celého projektu je nejen revitalizace stávající budovy, ale zejména rozšíření kapacity servisní dílny.

Nejčastější příčinou úrazů, a to 
nejen těch pracovních, je nepo-
zornost. 

Většinou víme, jak danou práci bezpeč-
ně vykonávat, víme, jaká pravidla dodr-
žovat, známe postup práce, známe rizika  
a víme, jaké máme používat ochranné po-
můcky. 

A přesto dochází k úrazům a nehodám, 

a to jen proto, že nevěnujeme dosta-
tečnou pozornost vykonávané činnosti, 
chceme být s prací dříve hotovi, být ně-
kde rychleji, mít větší výkon a nepřipouš-
tíme si, že se nám něco může stát – vždyť 
tu práci dělám již tak dlouho a nikdy se 
mi nic nestalo… Bohužel i štěstí se někdy 
unaví a ve zlomku sekundy se náš život 
může otočit úplně jiným směrem.

A stačí někdy tak málo, dodržovat 

bezpečnostní předpisy, 
předvídat možná rizika 
a věnovat vždy maxi-
mální pozornost vyko-
návané práci. 

Mějme to na paměti, 
jde o naše zdraví a životy.

 Michal Brodský

ZAMĚŘENO NA BOZP 
NEPOZORNOST

servisních zakázek, reklamačních proto-
kolů	atd.	Celá	 tato	změna	 také	význam-
ně posouvá kvalitu a standard práce pro 
servisní opravny. V rámci servisní díl-
ny byl implementován nový informační 
systém, resp. komplexní upgrade téměř 
dvacet let starého systému, který již ne-
odpovídal současným potřebám a poža-
davkům.

Na servisní škole naši pracovníci ve 
spolupráci s bývalými kolegy v důchodu 
zprovoznili dynamický podvozek, který 
je současně dominantou servisní školy. 
Budí mimořádný zájem nejen studentů, 
kteří absolvují své kurzy v rozšířených  
a zrekonstruovaných prostorách servisní 
školy, ale i ze strany zákazníků, kteří při-
cházejí na jednání do budovy poprodej-

ních služeb.
Největším a zcela jistě nejrozsáhlej-

ším projektem je vybudování nového zá-
kaznického centra, které má odpovídat 
standardům 21. století. Součástí celého 
projektu je nejen revitalizace stávající 
budovy, ale zejména rozšíření kapacity 
servisní dílny, vybudování montážních 
jam s potřebným vybavením a diagnos-
tikou nebo rozšíření části pro praktické 
školení přímo na vozidle. A v neposlední 
řadě se jedná o vybudování v současné 
době scházejícího showroomu a důstoj-
ného místa určeného pro předávání vo-
zidel pracovníky expedice. Od loňského 
roku, kdy tento rozvojový investiční pro-
jekt schválili akcionáři, byla připravová-
na veškerá technická i legislativní doku-

mentace a samotná stavba by měla být 
zahájena během prázdninových měsíců 
letošního roku, dokončení je plánováno 
na rok 2021.

Z alespoň krátkého výčtu projektů  
a aktivit je zřejmé, že vše bylo nutné zre-
alizovat pro výrazné zlepšení služeb pro 
zákazníky a posílení dobrého jména spo-
lečnosti	TATRA	TRUCKS.							

Je třeba, abychom si všichni uvědomo-
vali, že nejde jen o to vyrobit nová kva-
litní vozidla na vysoké technické úrovni, 
ale je také třeba věnovat významnou po-
zornost jejich provozu, který může trvat 
i desítky let.     

 Iva Hovadová
 Ředitelka poprodejních služeb
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V posledním desetiletí se  
k tradičním trhům, kam putují 
tatrovácké podvozky a automo-
bily, přiřadila i Brazílie. Je to 
velký a perspektivní trh, který 
ale zároveň patří k těm nejná-
ročnějším. 

Náš podnik na brazilském trhu půso-
bí od roku 2009, a to především díky 
spolupráci s tamním podnikem Avibras, 
jehož výrobní tradice sahá až do 60. let 
minulého století. Avibras je společnost, 
která se zabývá vývojem a výrobou ši-
roké škály vojenské a speciální techniky. 
Podvozky Tatra využívá jako platformy 
pro obrněné nástavby nebo jako nosiče 
protiletadlových kompletů či dělostře-
leckých raketových systémů jako je tře-
ba typ Astros. Ty slouží jak v brazilských 
ozbrojených silách, tak u armád dalších 
zemí. 
Za	 více	 než	 deset	 let	 TATRA	TRUCKS	

dodala do Brazílie nižší stovky podvozků, 
které se velmi osvědčily. To ostatně doka-
zují pokračující dodávky. Jen v minulém 
roce do Brazílie putovalo 56 kompletních 
podvozků ve variantách 4x4 a 6x6, což 
bylo dvakrát více než v roce předchozím. 
V loňském roce jsme také ve spoluprá-
ci s naším partnerem General Dynamics 
European Land Systems (GDELS) dodali 
brazilským ozbrojeným silám speciál-
ní automobily Tatra Terra s hákovými 

nakladači. Jde o nosiče pontonového 
mostního systému IRB, který na vozidla 
instaluje německá pobočka GDELS. V le-
tošním roce je bude následovat dalších 
kusy. Tato vozidla s podvozkem v konfi-
guraci 8x8 jsou vybavena tatrováckými 
vzduchem přímo chlazenými osmiválci 
T3C-928.81	 o	 výkonu	270	 kW	a	desetis-
tupňovou manuální převodovkou Tatra. 
TATRA	TRUCKS	má	zájem	o	rozšiřová-

ní spolupráce s brazilskou stranou, a to 
nejen s podnikem Avibras. Nyní se rýsuje 
možnost dodat další přibližně dvě desít-

ky vozidel, výraznějšímu průniku na tam-
ní civilní trh však částečně brání státní 
opatření chránící brazilské hospodářství. 
Proto náš podnik připravuje zřízení vý-
robního závodu přímo v Brazílii, přičemž 
zpočátku by tato továrna stavěla vozy 
ze sad dodaných z Kopřivnice. Obchodní 
strategie se zatím připravuje, na ní bude 
záviset, zda půjde o civilní nebo speciální 
výrobu, přičemž produkce prvních vozi-
del by mohla začít už v příštím roce. 

 Daniel Potocký

TATRA TRUCKS chce v Brazílii expandovat

Tato vozidla s podvozkem v konfiguraci 8x8 jsou vybavena tatrováckými 
vzduchem	přímo	chlazenými	osmiválci	T3C-928.81	o	výkonu	270	kW.

Speciální automobily Tatra Terra s hákovými nakladači.

Pollak
Textfeld
Tatra ist in Brasilien seit 2009 aktiv - besonders bei der brasilianischen Armee sind Tatras mit verschiedensten Aufbauten und Bewaffnung anzutreffen.Im Plan ist Bau eines Assamblage-Werks, aus Steuergründen, später sogar mit eigenständiger Fabrikation.   
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Po ztrátovém roce 2018 se 
TATRA METALURGIE, dceřiná 
společnost automobilky TATRA 
TRUCKS, dostala do zisku. Při 
tržbách 1,07 miliardy korun do-
sáhla hodnoty EBITDA ve výši 
33 milionů korun. 

Ukazatel EBITDA dokonce rostl rych-
leji než tržby, což svědčí o významném 
růstu efektivity produkce. Mateřské spo-
lečnosti	 TATRA	 TRUCKS	 dodává	 TATRA	 
METALURGIE zhruba pětinu produkce 
kovárny, ze slévárny je to dokonce 30 
procent. Polovina produkce společnosti 
směřuje na export.

Na sklonku roku 2018 se novým ge-
nerálním ředitelem společnosti stal Eu-
geniusz Szturc, zkušený manažer, kte-
rý před tím, než jej spolumajitel TATRA 
TRUCKS	René	Matera	 přivedl	 do	 TATRA	 
METALURGIE, pracoval sedm let v ZPS 
SLÉVÁRNA ve Zlíně. Právě pod jeho tak-
tovkou došlo k nastartování společnosti. 
Pomohla samozřejmě i skutečnost, že se 
v roce 2019 dařilo také mateřské automo-
bilce	 TATRA	 TRUCKS,	 která	 je	 význam-
ným odběratelem produkce společnosti.

„Prvním úkolem bylo změnit filozofii 
fungování a organizační strukturu ob-
chodního oddělení za účelem zvýšení 

efektivity a zejména k posílení aktivní 
obchodní politiky. Druhým krokem bylo 
nastavení motivačního systému pro pra-
covníky společnosti, které umožnilo, aby 
si, při dosažení stanovených cílů a při 
odpovídající kvalitě, přišli na zajímavé 
odměny. Třetím krokem byla úprava ce-
nové politiky tak, abychom do cen našich 
produktů promítli rostoucí náklady,“ po-
pisuje Eugeniusz Szturc zásadní změny,  
k nimž v roce 2019 přistoupil a které pod-
nik vrátili k zisku.

TATRA METALURGIE zaměstnává 562 
kmenových pracovníků a k nim zhru-
ba stovku agenturních. I díky nastavení 
vhodného motivačního systému odmě-
ňování vzrostly mzdy na dělnických pro-
fesích v průměru o 4,7 procenta. Podnik  
v prvních týdnech koronavirové pande-
mie nepřerušil výrobu, zaměstnanci ak-
ceptovali veškerá bezpečnostní opatření, 
dokonce sami nošení ochranných pomů-
cek i v těžkých provozech slévárny a ko-
várny vyžadovali. Zůstala i většina agen-
turních pracovníků.

„Do konce dubna byla situace dobrá. 
Z pohledu hospodářského výsledku jsme 
výrazně nad plánem. Nyní ovšem dochá-
zí ke zpomalování, což se dalo vzhledem  
k situaci očekávat. Zákazníci začínají 
odsouvat termíny a výjimkou nejsou ani 
storna objednávek.  Kovárna má práce 

dost, a ještě v květnu a v červnu pojede 
ve standardním režimu, ale ve slévárně 
začneme od června využívat kurzarbeit. 
Určitě pojedeme ve čtyřdenním režimu. 
Myslím ale, že jsme jedna z posledních 
sléváren, která bude na tento režim pře-
cházet,“ říká Eugeniusz Szturc.

Kromě mateřské společnosti TATRA 
TRUCKS	 patří	 k	 významným	 zákazní-
kům společnosti mj. výrobce zeměděl-
ské	 techniky	 společnost	 Claas,	 výrobce	
vysokozdvižných vozíků Linde, výrobce 
převodovek	 ZF	 či	 výrobce	 výtahů	 a	 es-
kalátorů ThyssenKrupp Aufzugswerke. 
Opomenout nelze ani dodávky směřující 
do nejvýznamnější automobilky v České 
republice.  Polovinu své produkce TATRA 
METALURGIE exportuje.

 Andrej Čírtek

TATRA METALURGIE se v roce 2019 
vyhoupla do zisku

Noví zaměstnanci:
V květnu 2020 do naší společnosti nastoupili:

Michal Strnad    – autoelektrikář 
  – dílna montáže kabin 
     a elektroinstalace vozidel 

Jana Kalmusová  – kuchař 
  – odbor stravování

Radek Mrlina     – hasič 
  – odbor hasiči

Jiří Chromec     
– Obchodně-technický zástupce 
– úsek obchodu a marketingu

Marek Pavlík      
– Konstruktér hnací trakt 
– odbor konstrukce

Jana Mikulecká      
– Senior logistik 
– úsek průmyslového inženýrství 
   a logistiky

Patrik Zůbek       
– Junior logistik  
– úsek průmyslového inženýrství 
   a logistiky

Pollak
Textfeld
Neuer Direktor, neue Motivation für die Mitarbeiter führten zur Erfüllung der gesteckten Ziele und die Tatra-Metalurgie ist wieder im Gewinnbereich
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V minulém čísle jsme vám  
v krátkých zprávách předsta-
vili nové vozidlo DECON. Nyní 
se pojďme společně podívat na 
jeho bližší specifikaci. Speci-
ální vozidlo DECON je určeno 
k provádění dekontaminace 
vnějších povrchů vojenských 
vozidel, osob, zbraní, vybavení 
a výstroje, včetně velmi roz-
měrné techniky, terénu, letadel 
nebo budov, a to díky vybavení 
automobilu pracovní plošinou.

Vozidlo je schopno operovat samo-
statně, anebo jej lze zapojit do dekon-
taminačních linek. Umožňuje dekonta-
minaci ruční i strojní za pomoci otočné 
rozstřikovací lišty na plošině nebo po-
střikového	 rámu.	 DECON,	 přepravitel-
ný	 letadlem	 C-130	 Hercules,	 je	 vysoce	
mobilní vozidlo na moderním vojen-
ském	 podvozku	 TATRA	 FORCE	 s	 konfi-
gurací 4x4. Volitelně může vozidlo mít 
konfiguraci 6x6, která disponuje vyšší 
kapacitou nádrže, ještě vyšší výkonem 
celého systému nebo větším dosahem 
pracovní plošiny. V případě zájmu zá-

kazníka může být vozidlo vybaveno 
také pancéřovanou kabinou. 
Nástavbu	 DECONu	 tvoří	 hydraulický	

systém, systém sání vody s nádržemi, 
výložník s plošinou, nástroje pro dekon-
taminaci a příslušenství i vybavení pro 
hašení požáru. Tři vodní nádrže mají 
akumulovanou kapacitu 2 400 litrů. 
Jedna větší nádrž pojme až 1 000 litrů 

a dvě menší nádrže mohou obsahovat 
po 700 litrech. Případné chemické čini-
dlo se smíchá s vodou samostatně.

Součástí vybavení přepravovaného 
vozidlem zahrnuje mimo jiné:

•	 integrovaná	 dekontaminační	
jednotka s různými aplikačními tlakový-
mi vodními pistolemi,

Speciální vozidlo DECON

Speciální vozidlo DECON je určeno k provádění dekontaminace vnějších povrchů vojenských vozidel, 
osob, zbraní, vybavení a výstroje, včetně velmi rozměrné techniky.
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Nástavbu DECONu tvoří hydraulický systém, systém sání vody s nádržemi, výložník s plošinou, 
nástroje pro dekontaminaci a příslušenství a vybavení pro hašení požáru.

Vozidlo využívá podvozek 4x4 využívající jedinečný koncept TATRA.

•	 prostředek	 osobní	 dekontami-
nace pro jednotlivce,
•	 dekontaminační	sprcha,
•	 parní	 komora	 pro	 dekontami-

naci zařízení a nástrojů,
•	 stacionární	 dezinfekční	 rám	 

s příslušenstvím,
•	 rozprašovací	tyč	montovaná	na	

výložník,
•	 samostojná	nádrž	na	znečiště-

nou vodu.

Jízdní vlastnosti
Vozidlo je vybaveno podvozkem 4x4 

využívajícím jedinečný koncept TATRA 
– centrální nosnou rouru a výkyvné ne-
závisle zavěšené polonápravy – který 
se vyznačují vynikajícími jízdními vlast-

nostmi, především terénní mobilitou,  
a konstantní užitečnou hmotností ne-
závislou na charakteru provozních pod-
mínek (zpevněné silnice – těžký terén). 
Systém vzduchového odpružení umož-
ňuje řidiči zvýšit světlou výšku vozu  
o 70 mm nebo ji snížit o 100 mm.

DECON ER – verze pro civilní 
záchranné složky

DECON	 lze	 konfigurovat	 pro	 službu	
v civilních záchranných složkách, jako 
jsou speciální hasičské jednotky a orga-
nizace civilní ochrany, čímž se vylepšují 
uživatelské možnosti pomocí nejnovější 
technologie vysokotlaké sanitace hor-
kou vodou. Použít lze téměř jakoukoliv 
kapalnou směs pro ošetření povrchů 

předmětů, protože systém se nespolé-
há na žádnou konkrétní látku.
DECON	je	také	vybaven	20	metrů	dlou-

hou hadicí a vodní pistolí k hašení ohně 
a vodní čerpadlo může být také použito 
k odčerpávání vody ze zaplavených pro-
stor. Lišta s rozprašovacími tryskami na 
předním nárazníku vozidla může být také 
použita k dohašování doutnajících míst.

Podvozek TATRA lze změnit pro kon-
figuraci 6x6, aby bylo možné zvýšit 
užitečné zatížení a současně udržet vy-
nikající terénní výkon vozidla. Řiditelná 
zadní kola jsou také volitelná pro zvý-
šení manévrovatelnosti v hustě osídle-
ných oblastech.

 Zdroj: EXCALIBUR ARMY
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V květnu opět otevírají mu-
zea, která provozovatelé uza-
vřeli kvůli pandemii koronaviru. 

Skvělý tip na výlet pro dospělé i děti 
tak představují třeba ta vystavující uni-
kátní historické tatrovky, která nalezne-
te nejen v Kopřivnici, ale také například 
v muzeích v Praze, Brně nebo Olomou-
ci. Třešničkou na dortu je pak prohlídka 
exponátů soukromých sběratelů, mezi 
kterými se často najdou unikátní kous-
ky z řad tatrováckých pokladů. V článku 
naleznete informace o expozicích a kon-
takty na jednotlivá muzea.

Nejucelenější sbírkou tatrovek nabízí 
samozřejmě Technické muzeum Tatra  
v Kopřivnici, otevřené od 12. května. 
Vedle kopřivnického muzea nabízejí 
na Moravě atraktivní expozice i muzea  
v Brně a Olomouci.  

Historické vozy Tatra můžete obdivo-
vat právě ve stálých expozicích Technic-
kého muzea v Brně, které otevřelo 12. 
května. Třeba Expozice Historická vozi-
dla nabízí pohled do historie a produkce 
význačných výrobců motorových vozi-
del na Moravě včetně Tatry, Zbrojovky 

Brno, Wikov Prostějov a některých drob-
ných výrobců.

http://www.technicalmuseum.cz/
Stejný den otevřela i Veteran Arena, 

jedno z největších soukromých muzeí 
automobilů v ČR, které naleznete v Olo-
mouci. Srdcem sbírky jsou automobily 
československé výroby, zejména Tatra, 
Praga, Aero, Škoda, Jawa a Walter. Čeká 

tu na vás i jedna velmi vzácná Tatra  
T 17 a Tatra 75 Sport s karoserií Bohe-
mia, která patřila prvorepublikovému 
herci Hugo Hassovi.

http://www.veteranarena.cz/cs/ 
Při výletu na Vysočinu můžete zase 

zavítat do Bystřice nad Pernštejnem, 
kde nevynechejte návštěvu Muzea ve-
terán TATRA klubu. V jeho prostorách 

Hurá na výlet: 
historické tatrovky můžete obdivovat ve státních 
i soukromých muzeích na Moravě i v Čechách

Muzeum českého karosářství - expozice Sodomka.

Veteran Arena v Olomouci.

Pollak
Textfeld
Autor zählt die wichtigsten und interessantesten Tatra-Museen auf
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jsou vystaveny historické vozy včetně 
historických tatrovek, které se účastní 
výstav veteránů. Otevřeno mají od 16. 
května.

http://malirstvi.jihlavsko.com/22797/
depozit-muzeum-veteran-tatra-klub
-bystrice-nad-pernstejnem/ 

Rozhodně doporučujeme také návště-
vu Muzea českého karosářství, které vás 
provede historií výroby automobilových 
karoserií v první polovině 20. století  
a historií jedné z nejvýznamnějších ka-
rosářských	 firem	 Carrosserie	 Sodomka	
ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji. 
Součástí expozice jsou kočáry i automo-
bily, vyrobené právě ve Vysokém Mýtě, 
např. legendární Aero 50 Dynamik, 
Jawa Minor, Tatra 57 B či Škoda VOS pro 
přepravu vládních a stranických funkci-

onářů z 50. let minulého století. Muze-
um nyní zorganizovalo sezónní výsta-
vu, kde představí výběr automobilů na 
podvozcích Tatra karosovaných řadou 
českých firem. Zajímavým obohacením 
výstavy je Baťova pojízdná kancelář  
v 3D virtuální realitě.

 https://www.muzeumkarosarstvi.cz/
aktuality/detail/za-tatrovkami-do-mu-
zea-karosarstvi  

A pokud zamíříte do Prahy, při ná-
vštěvě rozhodně nevynechejte Národní 
technické muzeum, které otevírá pro 
veřejnost 19. května. NTM návštěvníky 
zve na prohlídku devíti stálých expozic 
včetně oblíbené Dopravní haly s velice 
cennou sbírkou dopravních prostředků, 
jíž vévodí právě unikátní tatrovky.

http://www.ntm.cz/

Návštěvu Prahy můžete případně 
spojit i s návštěvou nedalekých Lán  
a prezidentského zámku, vzdáleného asi 
40 kilometrů od hlavního města. K míst-
ním zajímavostem patří i Muzeum spor-
tovních vozů. K zhlédnutí je zde kolem 
stovky exponátů. Sbírku tvoří závodní  
a sportovní vozy včetně několika tatro-
vek z období od 20. let minulého století 
až po současnost. Mezi nejstarší patří 
Ford	 T,	 který	 byl	 vyroben	 v	 roce	 1914.	 
K vidění jsou také modernější okruhové 
a soutěžní speciály. Muzeum otevřelo 
13. května.

http://www.auto-muzeum.cz/cz/pro-
vozni-doba-vstupne 

Tak šťastnou cestu a hodně zážitků!

 Zdroj: PP Partners

V sobotu 2. 5. 2020 došlo  
k nečekanému požáru v his-
torickém muzeu TATRA 111  
v Dobříči, který zničil jeden  
z exponátů a poškodil část ga-
ráže i střechu. 

Škoda se dle odhadů vyšplhala na 2 
miliony korun. Pro soukromé muzeum 
jde o velkou škodu, kterou nedokáže 
svépomoci nahradit.

Muzeum spravuje vášnivý tatrovák Mi-
lan Horka se svým synem. Ve sbírce mají 

celkem 11 nákladních veteránů typu TATRA 
T 111 s různými nástavbami a další originál-
ní kousky. V českém prostředí nenajdete 
větší sbírku vozů T 111, které se vyráběly 
již během 2. světové války a v poválečném 
období tvořily základní kámen stavebnic-
tví a rozvoje Československa.  

Naše společnost se proto rozhodla 
přispět k obnovení této unikátní sbírky 
a zapojila se finančně k pomoci. 

Podpořme je společně! Zašlete jakou-
koli částku na účet 2786021063/0800,  
a vyjádřete tak naši společnou lásku a zá-
pal pro český fenomén TATRA (T 111).

 Předem děkujeme všem zaměstnan-
cům, kteří se do projektu zapojí a podpo-
ří dobrou věc!

 Zdroj: Tatra

Požár v historickém muzeu TATRA 111

Požár v historickém muzeu TATRA 111 
v Dobříči zničil jeden z exponátů.Škoda se dle odhadů vyšplhala na 2 milióny korun.

Pollak
Textfeld
Brand im Privat-Tatramuseum: T 111 total zerstört...Tatra-Trucks hilft beim Wiederaufbau
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Historické okénko

Příběh nesmrtelného vozu TATRA T 111
TATRA T 111 byla u nás od pa-

desátých let synonymem pro 
těžký nákladní automobil, na 
silnici ani v terénu neměla kon-
kurenci. Původně TATRA T111 
vznikla pro Wehrmacht v roce 
1942, ale nakonec nejvíce pro-
slula na stavbách socialismu,  
a to nejen u nás, ale i v ex-
trémních podmínkách na Sibiři  
a v Číně. Do roku 1962 se v Ko-
přivnici vyrobilo více než třiat-
řicet tisíc vozů této legendární 
Tatry.

TATRA T111 prožila poměrně kompliko-
vaný vývoj, zrodila se z předválečného 
třínápravového typu Tatra T 81, jenž měl 
ještě motor chlazený kapalinou a znak 
náprav 6x4, ale samozřejmě disponoval 
unikátní koncepcí centrální nosné roury, 
jaká se poprvé objevila na malých osob-
ních automobilech TATRA T 11/12 a vel-
kých užitkových polotrambusech TATRA 
T23 a T24.

Nová TATRA T 111 už neměla na přídi ka-
palinový chladič, dostala totiž originální 
pohonnou jednotku, a to vzduchem chla-
zený dvanáctiválec se dvěma chladícími 
ventilátory, poháněnými klínovými řeme-
ny od klikového hřídele. Na motor se dvě-
ma řadami válců po šesti, rozevřenými  
v úhlu 75 stupňů, navazovala čtyřstupňo-
vá převodovka s dvoustupňovou redukcí, 
tedy s počtem převodů osm vpřed a dva 
vzad, a pokračující nosná roura, v níž ro-
toval hnací hřídel zadních náprav.

Nákladní vozy TATRA T 111 zůstaly ve 
výrobě plných 21 let, celkem vzniklo pod-
le dostupných pramenů 33 690 kusů, než 
je v roce 1962 plně nahradila nová řada 
TATRA T 138, dvanáctituna s páteřovým 
rámem, ale s novým vidlicovým osmivál-
cem stejného výkonu 180 koní (132 kW) 
a samozřejmě také s pohonem všech kol. 
Export nákladních vozů TATRA T 111, re-
alizovaný podnikem zahraničního obcho-
du Motokov, směřoval do mnoha zemí,  
k nimž patřily také Brazílie, Itálie, Jihoaf-
rická	 republika,Francie,	 Španělsko,	 Čína	
a další. Technicky inovativní TATRA T 111 
z Kopřivnice bude navždy patřit k nejvý-
znamnějším výrobkům československého 
automobilového průmyslu.

 Tomáš Hyan Tatra 111 HSC-5, hydraulický autojeřáb 5t, výrobek ČKD Slaný.

Tatra 111 R na dobovém prospektu Motokovu, základní provedení valníku s užitečnou hmotností 10,2 t.

Tatra 111 s točnou a oplenovým přívěsem pro svoz dřeva.

Pollak
Textfeld
T 111, im Terrain konkurrenzlos, erstmals mit luftgekühltem Motor. $Im Einsatz zuerst bei der Wehrmacht, dann in der Sovietunion und China und vielen weiteren Ländern. 21 Jahre gebaut: 33700 Ex.




