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ážení èlenové a pøátelé Sdružení ÈES  BOHE ,

kamiony jsou neustálým zdrojem problémù. Pro politiky. 99 % tìch 
chytøejších ví, že by se bez nich ekonomika zhroutila a navíc jsou i sluš-
ným pøispìvatelem do státního rozpoètu a oblíbeným hromosvodem na 
odvádìní pozornosti od opravdových malérù. Na druhou stranu pro jejich 
uspokojivé ungování je tøeba vyøešit nìkolik úkolù, do kterých se nikomu 
nechce.  èím déle se odkládají, tím hrozivìjších rozmìrù nabývají. k-
tuálnì tedy už 20 let aktuálnì  jsou to parkovištì pro kamiony. ž jsme 
o tom psali víckrát a nìkolikrát to dokonce vypadalo, že se blýská na lepší 
èasy, ale stále pøicházejí jen èasy horší a horší.  nyní to vypadá, že S  

tento problém koneènì bere vážnì a chystá mocnou stavební o enzivu. Ne-
budeme podrývat jejich nadšení, snad je tentokrát opravdové. larmující je, že pøetékající 
parkovištì jsou už v dopravním provozu opravdu znaèným nebezpeèím. okud trpìli jen 
chudáci øidièi kamionù a navíc jim hrozily nezavinìné pokuty za nedodržení doby odpo-
èinku, každému to bylo víceménì uk. Nyní hrozí velký malér, a tak se hledají rychlá ad hoc 
øešení, pøestože je jasné, že žádné takové neexistuje. eden obzvláš  bizarní nápad tak te  
rezonuje celou laickou i odbornou veøejností.

by se ulevilo parkovištím, pøedevším na 5 u ozvadova, navrhuje se sjednocení zákazu 
jízdy s Nìmeckem, tj. místo nedìlního zákazu 13.00 22.00 bude zákaz celou nedìli, tedy 
00.00 22.00. Opravdu mám tu nejlepší vùli pøedstavit si, jak pomùže vyprázdnit parkovištì, 
když více než zdvojnásobíme dobu, kdy musí kamiony nìkde parkovat, ale nedaøí se mi to. 

ni to nemùže být maskovaný návrh na uvolnìní silnic od kamionù, protože v nedìli v pìt 
ráno se opravdu žádné dálnice pod náporem aut neucpávají. ámìrnì zde neuvádím, jaké 
tìžkosti by tohle pøineslo dopravním irmám a øidièùm, protože jejich problémùm a práci 
tihle lidé vùbec nerozumí, nebo na nì zvysoka kašlou. Patrnì kašlou i na ostatní motoristy, 
protože ani v jejich zájmu nebude, aby se pondìlní špièka ještì kvùli nasiláženým kamio-
nùm zahustila. o dá pøece rozum, že když se musí stejné množství zboží pøevést za kratší 
dobu, bude na to tøeba i více aut. Každému tedy asi ne. Empatie vùbec nebude nejsilnìjší 
stránkou státních úøedníkù. Pod ještì brutálnìjší tlak se nyní dostává jiná skupina øidièù.

Senioøi. ž dnes vídáme za volanty nákladních vozidel a autobusù øidièe nad 65 let, s pro-
dlužujícím se odchodem do dùchodu, to i zde bude èastìjší. ito lidé se nyní stali objektem 
zájmu jiných lidí, zodpovìdných za snižování nehodovosti.  ti patrnì došli k závìru, že je 

tøeba je znièit. ak jinak si vysvìtlit, že navrhují za zapomenutou lékaøskou prohlídku 
pokutu až 25 tisíc korun, tedy dva prùmìrné dùchody, a k tomu až rok a pùl bez 

øidièáku, mnohdy tedy doživotí. Hlavní mìsto Praha navrch ještì požaduje 
zostøit to tím, že by senioøi mìli jen polovièní poèet bodù jako zaèáteèníci. 

ihle lidé patrnì nikdy nebyli na vesnici, kde si bez auta nedojedete ani 
k doktorovi, ani pro léky a mnohdy ani pro základní potraviny. Nejenže 
podobné návrhy jsou naprosto asociální a nere lektují souèasnou realitu, 

ony navíc ještì rozeštvávají spoleènost, když ukazují prstem na do-
mnìlé viníky. Opravdu jsem nad tìmito dvìma návrhy pøemýšlel, 

zda se nejedná o nìjaký aprílový žert èi ake ne s. Bohužel 
nikoliv, a tak dumám, co lidi k takovým myšlenkovým pocho-
dùm vede. Kromì speci ických povahových vlastností to asi 
bude urputná a zjevnì marná snaha splnit zadaný úkol, na 
který nemají. ou alí lidé prostì dìlají zou alé vìci.
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Z ÈINNOSTI 
SDRUŽENÍ

Èlenové předsednictva Sdružení 
se 25. dubna sešli na pøedpo-
sledním jednání svého tøíletého 

mandátu. Hlavním bodem programu 
bylo finální schválení obsahu a mate-
riálů Shromáždění zástupců regionů, 
které se bude konat 31. kvìtna na Štiøí-
ně. Shromáždění bude předložen návrh 
na zmìnu stanov, spoèívající v úpravì 
struktury èlenských poplatkù, v zpøes-
nìní pravidel pro zastupování v orgá-
nech Sdružení a v dokončení adaptace 
stanov na pøedpisy pro spolky. 

Úkolem Shromáždìní bude i schválení 
hospodaøení Sdružení v roce 2018, které 
skonèilo pùlmilionovým ziskem po zdanì-
ní, plán na rok 2019 a plán investic, vèet-
nì rekonstrukce plzeòské poboèky a také 
zvažované zmìny ve vlastnické struktuøe 
dceøiné spoleènosti Bohemiakombi. 

ednání navštívil ng. iøí Landa, který pre-
zentoval podrobnì možnosti nabízeného 
území v Hamburku, kde si stát mùže podr-
žet pronájem prostoru daný už ersailleskou 
smlouvou pro logistické, dopravní, ale i jiné 
úèely, by  na novém místì. e to pøíležitost 
pro kohokoliv, aby navrhl nejvhodnìjší zpù-
sob využití areálu v pøístavu. 

Pøedsednictvo projednalo vývoj v nìkte-
rých kauzách  chybìjící do inancování 
dopravní obslužnosti v ihomoravském kra-
ji, kde selhal první pokus o proplacení pøes 
vládní usnesení, zlepšení zimní údržby, v je-
jíž organizaci by mìlo dojít podle vyjádøení 
øeditele ana Kroupy k žádoucím úpravám 
toto nesmí usnout ani po jeho odchodu , 
avizovaný pokus o rozšíøení nedìlního 
zákazu jízdy, kde stále platí, že tøi regiony 
Sdružení ze sedmi s tím zásadnì nesouhlasí 
a podporujeme dojezdy øidièù domù, dále 

pak ne unkèní internetová registrace pro 
vjezdy vozidel do mìstské zóny v ilánì 
nebo otázky státního odborného dozoru 
a kontrol. ktuálním problémem je schvalo-
vání meziregionálních nadrozmìrných pøe-
prav, pokud vozidlo sjede na silnice nižších 
tøíd. Kraje si vymiòují svá vyjádøení k cent-
rálním povolením, protože jim tyto transpor-
ty jezdí po in rastruktuøe, na níž se nìkdy 
pracuje. ùsledkem je zdržování povolova-
cího øízení a jízdy na èerno. Sdružení na-
vrhuje paušální rychlé schvalování pøeprav 
s pouze mírným pøekroèením limitù. 

Pøedsednictvo schválilo pøijetí devíti no-
vých èlenù Sdružení. Úplnì poslední zase-
dání tohoto pøedsednictva probìhne tìsnì 
pøed Shromáždìním zástupcù regionù na 
tiøínì.

PØEDSEDNICTVO PROJEDNÁVALO 
REKONSTRUKCI BUDOVY SDRUŽENÍ V PLZNI

Vojtìch Hromíø
generální tajemník

Foto: Carlos Sardá
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 dubnu  È  vyslalo do pøipomín-
kového øízení návrh na výši kauce za pa-
lubní jednotku pro nový mýtný systém.

ÈES  s navrhovanou výší kauce 
nesouhlasí. Sdìlili jsme ministerstvu, že 
podle našeho názoru zákon 13/1997 Sb. 
stanoví, že mýtná jednotka se poskytuje 
zdarma a dále, že kauce mùže být poža-
dována maximálnì do poøizovací ceny 
elektronického zaøízení.  okolních stá-
tech jsou jednotky bu  zdarma, nebo je 
kauce za palubní jednotku výraznì niž-
ší, než je pro èeskou jednotku navrhova-
ných 2 500 korun. Polsko má kauci 720 
korun, akousko vybírá jen manipulaèní 
poplatek 130 korun, technicky srovnatel-
né Slovensko kauci za jednotku ve výši 
1 300 korun a v Nìmecku je jednotka 
zdarma, uživatel platí jen montáž.

omníváme se proto, že výše kauce 
v È  by mìla být nižší, odpovídat okol-
ním státùm, maximálnì na úrovni Slo-
venska, protože se jedná o totožnou jed-
notku a dopravci se logicky budou ptát, 
jaký je dùvod dvojnásobné kauce. 

V OBLASTI LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHÙ
Jan Medveï
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù

AKTIVITY SDRUŽENÍ

• NESOUHLAS S KAUCÍ 
   ZA MÝTNOU JEDNOTKU

Foto: Carlos Sardá

• EU SILNIÈNÍ BALÍÈEK

Koncem dubna se zaèaly pøipravovat srov-
návací tabulky stanovisek úèastníkù trialogu, 
který má snad do konce letošního roku pøi-
pravit de initivní texty pøíslušných naøízení 
nebo smìrnic. edná se zejména o pravi-
dla pro doby øízení, tzn. naøízení 561/2006 
a 165/2014, naøízení o pøístupu k povolání 
a trhu 1071/2009 a 1072/2009, smìrnici 
o kontrolách 2006/22 a lex specialis, upra-
vující pravidla pro vysílání minimální mzdy . 

 materiálech je vždy návrh Komise, stano-
visko ady a názor Parlamentu na jednotlivé 
èlánky a ustanovení.  tìchto rùzných názo-
rù vybíráme ty, které by bylo dobré zkusit 
prosadit v trialogu. Nìkdy jsou rozdíly vìtší, 
nìkdy menší, soustøedíme se zejména na to, 
aby co nejvíce pøeprav bylo vyjmutých, ne-
podléhalo vysílání a aby se nezhoršily vùbec 
nebo alespoò ne zásadnì pravidla pro doby 
øízení a odpoèinku. 

• VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Po pìti letech se opìt budou konat volby do Evropského parlamentu. Èeskou republiku 

bude zastupovat 21 poslancù. zhledem k silnièním balíèkùm a tomu, že máme v Bruselu tr-
vale vlastního èlovìka, udìlali jsme si pomìrnì pìkný pøehled, jak se ten který poslanec nebo 
poslankynì v konèícím volebním období chovali a jak hlasovali v otázkách, které byly a budou 
pro silnièní dopravu nebo i pro byznys jako takový dùležité. Pro naše lobby platí, že nehledíme 
na politickou pøíslušnost nebo osobní sympatie, rozhodující je výsledek. e všech stávajících 
europoslancù platí, že nejvìtší podporu a pochopení jsme našli u artiny labajové a Pavla 
elièky, oba dva nejen naslouchali našim pøáním a podle našich doporuèení i hlasovali, ale 

oba dva se i aktivnì do jednání v Parlamentu zapojovali. Pro èeskou silnièní dopravu by bylo 
výhodné, kdyby se oba dva do Evropského parlamentu dostali i na další období.  dalších 
poslancù se osvìdèili Ludìk Niedermayer a ichaela ojdrová, možná pøekvapivì pro naše 
vìci hlasuje i Olga Sehnalová. 

Naopak proti nám hlasovali vìtšinou an Keller nebo iøí Payne. Nespolehliví jsou poslanci, 
kteøí na hlasování moc nechodí a hlasují jednou pro naše zájmy, jindy proti. o se týká napø. 
ana ahradila, iøího aštálky nebo Kateøiny Koneèné. 

• BREXIT
rvalou pozornost vìnujeme vystupování elké Británie z E . Británie zatím nevystoupila, další termín je 31. 10., ale také možná i døíve, 

záleží na vývoji v Británii. øívìjší odchod mùže nastat bu  rozhodnutím Britù, a to s dohodou s E , nebo bez dohody. Británie také bude 
muset ukonèit èlenství v pøípadì, že by neuspoøádala volby do Evropského parlamentu.  tom pøípadì by vystoupila k 1. 6. 2019. Byznys 
vèetnì dopravcù jsou tak rukojmím politických bojù v britském parlamentu.  oblasti silnièní dopravy mùžeme alespoò dou at, že i pokud 
Británie vystoupí bez dohody, že alespoò pøijme pøechodnou úpravu pøístupu na trh v silnièní dopravì, jak pøedpøipravila Evropská komise 
v naøízení 501/2019 a podle kterého by veškeré pøepravy, s výjimkou kabotáže, do konce roku 2019 probíhaly podle stávajících „unijních“ 
podmínek. 
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• SMART TACHOGRAFY

Od 15. èervna 2019 by všechna poprvé regis-
trovaná vozidla mìla být vybavená digitálním 
tachogra em druhé generace. ÈES  má stále 
pochybnosti, že k tomuto dni budou výrobci vozi-
del mít k dispozici homologace na zabudování ta-
chogra ù druhé generace. Na stále èastìjší dotazy 
jsme v Bruselu opìt zjiš ovali, jestli Komise nezva-
žuje odložení termínu. K 1. kvìtnu ale bylo vše pøi 
starém, tzn. datum 15. èervna platilo jako den, od 
kterého novì registrovaná vozidla budou muset 
být vybavená tachogra em druhé generace, tzn. se 
satelitním urèováním polohy a možností stahovat 
nìkterá data kontrolními složkami dálkovì.

K žádnému posunu nedošlo v jednání se stá-
ty E u, údajnì usko zablokovalo jednání, 
aby tachogra y druhé generace byly akceptované 
i mimo státy E . 

• LOI MACRON – MILOG – LSD - MINIMÁLNÍ MZDA
Stav se v posledních mìsících zásadnì nemìní. Nejaktivnìjší je stále rakouská 

inanèní police, nejvíce v okrese Hollabrunn.  Nìmecka nejsou žádné špat-
né zprávy, ani z rancie s výjimkou ojedinìlých kontrol nebyly oznámené žádní 
problémy s vysíláním pracovníkù. Nicménì ÈES  na žádost nìkterých èlenù 
pøipravil rancouzskou a nìmeckou jazykovou verzi pro kontrolní složky v a-
kousku, resp. ve rancii s vysvìtlením, že vzhledem k vývoji jednání o vysílání 
v rámci bruselských úøadù dopravce pøedpokládá, že nebudou pokuty udìlová-
ny. Sdìlení je ke stažení na stránkách Sdružení na adrese: 

http://info.odoprave.cz/kontroly -minimalni -mzdy -v -rakousku -a -francii

yužít toto sdìlení mùžou dopravci, kteøí tlaku nepodlehli, øidièe nenahlásili, 
ale mìli by smùlu a stali se terèem kontroly. 

• MILÁNO – AREA B
Od 25. února 2019 byly zavedeny nízkoemisní zóny s novými pravidly pro vjezd 

vozidel. Nízkoemisní zóna v ilánì je oznaèena „Area“. ozlišovány jsou dvì ob-
lasti „Area B“ je aktivní od 25. února 2019 a prakticky se shoduje s celým územím 

ilána. ahájením platnosti zóny „Area B“ došlo zároveò k úpravì podmínek 
v druhé zónì, která vymezuje historickou èást ilána, ta je oznaèena „Area C“.

Problém minimálnì pro ne italské dopravce je ten, že povinná registrace vozidel 
byla ze zaèátku úplnì nemožná, teprve postupnì se so tvér upravuje a nejsou ani 
naprosto jasné podmínky a možnosti, jak registraci provádìt. Nìkteré italské zdroje 
tvrdí, že registrovat se vozidla dají jen pøes ebové rozhraní, jiné, že je potøeba 
osobnì s technickým prùkazem navštívit pøíslušný úøad. Systém je evidentnì ve 
zkušebním provozu, ale podle vyjádøení nìkterých milánských úøedníkù kamery 
projíždìjící vozidla zaznamenávají, a pokud by nebyla registrovaná, nevyluèují se 
zpìtné pokuty. Na vyjasnìní se podílejí èlenové Sdružení, kteøí mají v tálii pracov-
ní nebo i soukromé kontakty. Pokud by se ukázalo, že milánská radnice by chtìla 
pokutovat dopravce i za období, kdy nebylo možné se registrovat, ÈES  využije 
všechny možnosti a kontakty, vèetnì E , aby pokuty byly zrušené. 

• PODMÍNKY PRO ØIDIÈE

 rámci  byla ustavená pracovní skupina, 
která si dala za cíl zlepšit vztahy mezi silnièními 
dopravci a jejich zákazníky, odesílateli a pøíjemci. 

a odesílatele se diskusí úèastní zástupci Europe-
an Shippers ouncil ES . Skupina se zamìøí na 
podmínky øidièù pøi nakládce a vykládce, na so-
ciální podmínky, možnost parkování u zákazníkù 
a jednání „skladníkù“ k øidièùm.  první ázi se 
mají vytipovat dobré praktiky a zkušenosti, kte-
ré už ungují, a na jejich základì potom pøipravit 
konkrétní doporuèení. 

Pracovní portál Truckjobs, který se zamìøuje na øidièe 
kamionù a autobusù pøekonal v dubnu hranici 10.000 
øidièù, kteøí jej mìsíènì navštíví za úèelem hledání no-

vého zamìstnání. 

tošním roce k postupnému nárùstu 
zájmu øidièù o vnitrostátní pøepra-
vy na úkor pøeprav mezinárodních.

Od roku 2017 také pravidelnì 
klesá vìkový prùmìr registrova-
ných øidièù, který aktuálnì èiní 43 
let. Stále vìtší poèet zaèínajících øi-
dièù tak vyhledává pracovní pozice 
irem, které jim umožní kvalitní zá-

cvik. ruckjobs je proto schopen ir-
mám nabídnout jak kvalitní a zku-
šené øidièe, tak zaèínající mladé øi-
dièe, kteøí mohou být do budoucna 
irmám pøínosem.

ØIDIÈSKÁ ZÁKLADNA TRUCKJOBSU ROSTE
Truckjobs.cz

zrostl nejen poèet pøímo re-
gistrovaných øidièù na ruckjobsu, 
ale k významnému nárùstu došlo 
také na vlastní sociální síti a part-
nerských dopravních ebech. 
ato stále rostoucí propojená sí  

tak umožòuje oslovit stále vìtší 
poèet pro esionálních øidièù.

ezi inzerovanými nabídkami 
práce stále pøevažuje mezinárod-
ní kamionová doprava s pøibližnì 
66%, následovaná dopravou vni-
trostátní s 25% a autobusy s 9%. 
Oproti roku 2018 dochází v le-
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Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Letošní květen je v Bruselu ve znamení svátků, prodloužených víkendů a čekání 
na volby do Evropského parlamentu. Bruselská byrokratická mašinérie v tuto 
dobu jede v udržovacím režimu, což nám umožňuje věnovat se například ev-

ropským projektùm, pøípravným analýzám a tøeba i zamyšlení. V dnešním sloupku se 
proto podíváme na to, proè nejsou východoevropské státy schopny dùraznìji v Bru-
selu prosazovat zájmy svého prùmyslu a zamìstnavatelù.

pøedpisu západní státy nabízely interní pøí-
pravné pracovní skupinì EK seznam exper-
tù, kteøí by mohli být vysláni jako zástupci 
daného èlenského státu. Samozøejmì na 
charakter práce EL  tøeba na její priority  
bude mít zásadní vliv, jestliže vìtšina exper-
tù bude ze západní Evropy.

ruhým dùvodem je silnìjší pøítomnost 
západních svazù a sdružení v Bruselu. ž 
jsme v našich sloupcích nìkolikrát uvádìli, 
že proti 10 svazùm dopravcù ze západní Ev-
ropy, je zastoupení ÈES u, spolu s pol-
skými dopravci, jediným pøedstavitelem vý-
chodních dopravních irem pøi evropských 
institucích. no, mít v Bruselu stálou kance-
láø je drahé, ale jak se ukazuje na pøíkladu 
našeho úspìšného lobbingu u Balíèku mo-
bility, urèitì se to vyplatí, protože na dálku 
tuto práci zkrátka dìlat nejde. Být po ruce ke 
konzultacím, reagovat na žádosti o schùzky 
a podklady, úèastnit se ne ormálních a ne-
t orkingových akcí a vùbec dát Sdružení 
tváø, kterou si pak lidé spojí, je možné je-
nom na místì v Bruselu. 

Proè ale východní zamìstnavatelé tahají 
v Bruselu za kratší konec, je podle našeho 
názoru zpùsobeno hlavnì jejich neústup-
ností, neschopností najít kompromis a ve 
výsledku nejednotností. ako lídr východní 

edním z hlavních dùvodù je samozøejmì 
akt, že západní státy mají s bruselským lo-
bbingem dlouholetou zkušenost, která jim 
umožnila vytvoøit si v bruselských orgánech 
sí  užiteèných kontaktù. y jsou pro každé-
ho lobbistu absolutnì klíèové, protože tvoøí 
jednak kanál, kterým mùže dostat dovnitø 
svoje sdìlení, ale hlavnì ungují jako systém 
vèasného varování, pokud se bruselské or-
gány chtìjí na urèitý sektor nebo problém 
zamìøit.  Bruselu totiž „problémy hledají 
øešení a øešení hledá problémy“, a tak je na-
èasování lobbingu zásadní. Pokud se podaøí 
do životního cyklu regulace vstoupit na sa-
motném zaèátku, kdy je jeho podoba tøeba 
jenom v hlavách klíèových úøedníkù Evrop-
ské komise, nadìje na pozitivní výsledek 
a možnost jeho ovlivnìní je daleko vìtší. 
Naši západní kolegové se nauèili, že brzké 
zaslání napøíklad statistik a praktických pøí-
kladù, ukazujících proè je nebo není nová 
regulace potøeba a jak pøípadnì dopadne na 
daný sektor, je pro úspìch lobby zásadní. 

eden praktický pøíklad, který se bude 
týkat i silnièní dopravy.  souèasnosti se 
pøipravuje vznik Evropské agentury pro pra-
covní záležitosti EL   - European Labour 

gency  mající za úkol mj. koordinaci kon-
trol pracovnì -právních pøedpisù v našem 
sektoru. eštì pøed samotným schválením 

skupiny dopravcù jsme opakovanì u Ba-
líèku mobility jednali s ma arskými, litev-
skými, rumunskými a bulharskými dopravci 
a snažili se sjednotit východní pozice, tak 
abychom mohli lépe èelit ochranáøským 
opatøením. Postupnì se ukázalo, že naši 
kolegové prostì nechtìjí být konstruktivní 
partneøi ve vyjednávání  není pøece mož-
né po více než dva roky zastávat poøád 
stejné stanovisko a nikam se neposunout  

 jakémkoliv vyjednávání, pokud partner 
neustále neguje všechny návrhy ke kom-
promisu, dojde postupnì k tomu, že takový 
partner se z dalšího vyjednávání vyluèuje 
sám a ostatní se dohodnou bez nìj.  pøes-
nì toto se stalo u Balíèku mobility. 

vláštní pøípadem bylo obtížnì èitelné 
jednání polských dopravcù. Pøestože na 
pracovní úrovni se zdálo, že s naší taktikou 
a pozicemi souhlasí a mají snahu být spolu 
s ÈES em hybatelem východní skupi-
ny dopravcù, v realitì dohodu spíš brzdili. 
Navíc nebyli schopni svoje postoje vysvìtlit 
a argumentovat, proè odmítají vìtšinu navr-
hovaných øešení. krátka pro ostatní se stali 
tìžko pochopitelným partnerem, na jehož 
stanoviska se nebere ohled.

ou ejme proto, že vyjednávání u Balíè-
ku mobility bude pro všechny ponauèení, 
jak být v Bruselu e ektivnìjší a dùraznìjší. 
Noví poslanci Evropského parlamentu a na 
podzim nová Evropská komise jistì pøijdou 
s iniciativami, u kterých budeme silnìjší, jen 
pokud budeme postupovat spoleènì, tak 
abychom obhájili zájmy našich dopravcù.

PROÈ NENÍ VÝCHOD V BRUSELU VÍC SLYŠET?
Jan Nìmec
zástupce ÈESMAD BOHEMIA v Bruselu

Foto: Martin Felix



7

SILNIČNÍ DOPRAVA

ransport magazín 5/2019

SILNIÈNÍ 
DOPRAVA

Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC 

AKTUÁLNÌ Z EVROPSKÉ UNIE

DOPRAVNÍ VÝSLEDKOVÁ TABULE EU
Evropská komise zveøejnila jakožto 

vydání 2019 opravní výsledkovou ta-
buli porovnávající, jak si vedou èlenské 
státy ve 30 kategoriích, pokrývajících 
všechny aspekty dopravy. ílem výsled-
kové tabule je pomoci èlenským státùm 
identi ikovat oblasti, vyžadující investice 
a akce. kazuje, že E  dále prohlubuje 
pokrok smìrem k bezpeènému, èistšímu 
a e ektivnìjšímu vnitønímu trhu v dopra-
vì a podporuje pøechod k nízkoemisní 
mobilitì, což jsou dvì priority souèasné 
Komise. Letošní výsledková tabule ukazu-
je zlepšení v silnièní bezpeènosti, užívání 
obnovitelné energie v dopravì a pøesnost 
v doruèování zásilek v rámci E . védsko 
vede výsledkovou tabuli s vysokým skóre 
v 15 kategoriích, následované Nizozem-
skem a akouskem. yto zemì všechny 
vykazují pevný rámec pro investování, 
vysokou úroveò dopravní bezpeènosti 
a dobré výsledky v aplikaci práva E . 

K publikaci výsledkové tabule dochází 
ve stejnou dobu jako v pøípadì zprávy 

oprava v E : souèasné trendy a hlav-
ní témata, kterou vydává generální do-
pravní øeditelství E   O E. vádí 
hlavní trendy a témata pro spoleènou 
oblast evropské dopravy a hodnotí hlav-
ní dopravní výzvy na úrovni E  a èlen-
ských zemí. ahrnuje to dobøe ungující 

Spoleènou evropskou dopravní oblast, 
propojující Evropu moderní, multimodální 
a bezpeènou sítí in rastruktury a smìøující 
k nízko -emisní mobilitì. 

ODLOŽENÍ BREXITU DO 31. 10. 2019
Mimoøádné zasedání Evropské rady), 
10. 4. 2019

edoucí pøedstavitelé E  -27 vzali na 
vìdomí dopis premiérky Spojeného krá-
lovství heresy ayové, v nìmž požádala 
o další prodloužení lhùty podle èlánku 50. 

yjádøili s prodloužením souhlas, aby bylo 
možno rati ikovat dohodu o vystoupení. 
oto prodloužení by mìlo trvat pouze po 

dobu nezbytnì nutnou, v každém pøípadì 
však nejdéle do 31. øíjna. Bude -li dohoda 
o vystoupení rati ikována obìma stranami 
pøed tímto dnem, vystoupení se uskuteèní 
k prvnímu dni následujícího mìsíce.

edoucí pøedstavitelé E  -27 zdùrazni-
li, že bude -li Spojené království ve dnech 
23. až 26. kvìtna 2019 stále ještì èlenem 
E , bude muset uspoøádat volby do Evrop-
ského parlamentu. Pokud Spojené králov-
ství volby neuspoøádá, vystoupí z E  dne 
1. èervna 2019.

Evropská rada èlánek 50  zopakovala, 
že dohodu není možné znovu otevírat. 
akýkoli jednostranný závazek, prohlášení 
nebo jiný akt by mìl být sluèitelný s lite-

rou i duchem dohody o vystoupení. e-
doucí pøedstavitelé rovnìž konstatovali, 
že tohoto prodloužení nelze využít k za-
hájení jednání o budoucích vztazích. „Po-
kud by se však postoj Spojeného království 
zmìnil, Evropská rada je pøipravena znovu 
zvážit politické prohlášení o budoucích 
vztazích,“ uvedli.

Hlavy státù a pøedsedové vlád vzali rov-
nìž na vìdomí závazek Spojeného králov-
ství jednat po celou tuto dobu konstruktiv-
ním a odpovìdným zpùsobem.

„Spojené království usnadní Unii plnì-
ní jejích úkolů a zdrží se všech opatření, 
jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie, 
zejména pak pøi úèasti na rozhodovacích 
procesech Unie.“

ávìry Evropské rady èlánek 50
Evropská rada pøezkoumá pokrok na 

svém zasedání v èervnu roku 2019.
 
KOMISE NAVRHUJE INVESTOVAT 
421 MILIONÙ EUR DO BEZPEÈNÌJŠÍ 
A ZELENÌJŠÍ INFRASTRUKTURY 
de o investici do 69 klíèových projektù, 

které zlepší mobilitu obèanù a podnikù. 
ybrané projekty jsou smìrovány na pod-

poru digitalizace, bezpeènìjší dopravní 
cesty a rozšiøování multimodálních spoje-
ní v souladu s iniciativou „Evropa v pohy-

Foto: Carlos Sardá
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inzerce

� představení truck novinek
 � testy užitkových vozidel
  � nové technologie
   � změny právních předpisů
    � unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
     � elektronika na cestách
      � cestopisné reportáže

CO V NĚM NAJDETE:

www.truckmagazin.cz          

  ČTENÍ 
    PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE 

bu“. Nejvìtší èást inancí se týká podpory 
multimodálních logistických plat orem 
109 milionù eur , jež umožní dostávat 
zboží mezi rùzné dopravní obory. nteli-
gent ransport Systems S  80,2 milionù 
eur  jsou tìsnì sledovány inovacemi a no-
vou technologií 71,4 milionù eur . alší 
demonstrují úsilí E  omezovat kongesce 
a emise a souèasnì zvyšovat bezpeènost. 

ybrané projekty pøedstavují krom jiného 
 - Novou multimodální, integrovanou 

a mobilní ticketovací plat ormu pro 
metropolitní oblast Lisabonu,

 - Nový design drážního vagónu, usnad-
òující pøechod mezi kolejovými roz-
chody, užívanými ve panìlsku a jinde 
v Evropì,

 - Plat ormu pro testování a implementaci 
inteligentních dopravních služeb 
v rámci E , jež dává dohromady 18 
èlenských státù, pøispívajících k -
- oad.

ìchto 69 projektù bude podpoøe-
no pøes ond onnecting Europe acility 

E , unijní inanèní mechanismus pod-
porující rozvoj in rastruktury a její moder-
nizaci. inanèní pøispívaní od E  ma or-
mu grantù s rùznými sazbami podle typù 
projektù. 

BEZPEÈNOSTNÍ UNIE: 
EVROPSKÁ KOMISE VÍTÁ KONEÈNÉ 
PØIJETÍ NOVÉHO EVROPSKÉHO 
INFORMAÈNÍHO SYSTÉMU 
REJSTØÍKÙ TRESTÙ O ODSOUZENÍCH
STÁTNÍCH PØÍSLUŠNÍKÙ TØETÍCH ZEMÍ

• zv. E S umožní policii a justici rych-
leji identi ikovat obèany tøetích zemí, 
kteøí byli v minulosti odsouzeni v jiném 
èlenském státì

• Systém bude obsahovat pouze in orma-
ce o totožnosti vèetnì otiskù prstù, pøí-
padnì zobrazení oblièeje

• Bude možné ho využívat i pro jiné úèe-
ly  napø. pro prokázání bezúhonnosti 
pro práci s dìtmi apod.

ada s koneènou platností udìlila zele-
nou návrhu Komise na vytvoøení Evropské-
ho in ormaèního systému rejstøíkù trestù 
o odsouzeních státních pøíslušníkù tøetích 
zemí. ento centrální systém se snaží zlepšit 
výmìnu in ormací z rejstøíkù trestù o od-
souzených osobách, které nemají obèanství 
E  nebo jsou bez státní pøíslušnosti, a to 
prostøednictvím stávajícího Evropského in-
ormaèního systému rejstøíkù trestù E S .

 
Komisaøka pro spravedlnost, spotøebitele 

a rovnost žen a mužù ìra ourová prohlá-
sila: „Díky novému systému donucovací 
orgány rychleji a snáze identifikují státní 

pøíslušníky tøetích zemí, kteøí byli døíve 
odsouzeni v EU, pomocí jednoduchého 
vyhledávání v systému ECRIS. Zlepší to po-
licejní a justièní spolupráci v zájmu lepšího 
boje proti trestné èinnosti a terorismu v celé 
EU. Evropa se díky tomu stane bezpeènìj-
ším místem pro všechny své obèany.“ 

Hlavní rysy systému ECRIS–TCN 
• atabáze bude k dispozici online a or-

gány budou moci snadno vyhledávat 
mechanismem nalezení výskytu shody 
/ bez výskytu shody: výskyt oznaèí 
èlenské státy, ze kterých lze získat úpl-
né in ormace z rejstøíku trestù o kon-
krétní osobì.

• Systém bude obsahovat pouze in orma-
ce o totožnosti, vèetnì otiskù prstù 
a pøípadnì zobrazení oblièeje.

• Systém bude spravovat agentura eu-
-L S , což je agentura E  odpovìdná 
za øízení rozsáhlých in ormaèních sys-
témù v prostoru svobody, bezpeènosti 
a práva.

• Kromì používání systému pro úèely 
trestního øízení jej lze použít i pro jiné 
legitimní úèely, napøíklad pøi prokazo-
vání bezúhonosti pro práci s dìtmi ne-
bo pøi žádostech o povolení tøeba pro 
manipulaci se zbranìmi. 
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DIGITALIZACE POPLATKÙ VE ŠVÝCARSKU

LETNÍ DODATEÈNÉ ZÁKAZY JÍZD 
V RAKOUSKU TRANZITNÍ TRASY 

PRO MEZINÁRODNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVU 
V UZBEKISTÁNU

Spoleènost  vyvinula aplikaci ia 
 oad harges, díky které mohou zahra-

nièní karavany a autobusy vjíždìt na úze-
mí výcarska rychleji a lexibilnìji. 

Od roku 2011 platí v zbekistánu usnesení, 
podle kterého je pro tranzitující dopravu sta-
noven seznam vymezených tras, které je pøi 
jízdì pøes území zbekistánu nutné dodržet. 
Pohyb vozidel mimo trasu je zakázán, výjim-
ky podléhají schválení pøíslušného orgánu.

 prosince 2018 bylo vydáno usnesení, 
kterým byl doplnìn seznam tras, urèených 
pro tranzitující zahranièní vozidla na území 

epubliky zbekistán. Novì byly pøidány 
i kontrolní body: 

  angiota   - Kaplanbek K
„Taškent“   - „Kazygurt“ K
„Gulistan“   - „Atameken“ K

Kompletní pøehled tranzitní tras najdete na 
našich ebových stránkách.

e výcarsku je vybírán poplatek PS , 
kterému podléhají vozidla s celkovou hmot-
ností nad 3,5 t. ejména se jedná o obytné 
vozy a autobusy. osud byl poplatek pro 
zahranièní vozidla vybírán výhradnì v pa-
pírové podobì.  roce 2018 bylo vystaveno 
117 000 výmìrù poplatku, což znamenalo 
náklady ve výši 7,6 milionù H . ento pù-
vodní poplatek mùže být hrazen pouze na 
nìkterých hranièních pøechodech a pouze 
ve vymezených úøedních hodinách. 

íky nové technologii mùže být nyní po-
platek hrazen snadnìji  úhrada mùže být 
provedena kdykoliv a kdekoliv pomocí chyt-
rého tele onu. plikace je dostupná pro ope-
raèní systémy iOS a ndroid a je k dispozici 
zdarma od 2. kvìtna 2019. 

Kategorie vozidel: nákladní vozidla s ma-
ximální pøípustnou hmotností nad 7,5 t

 
1.
Období:
• všechny soboty od 6. èervence do 

31. srpna od 7:00 do 15:00 h
Území: 

12 inntalská dálnice  13 brenner-
ská dálnice, pro vozidla, jejichž cílem 
cesty je tálie nebo jiná zemì, k jejímuž 
dosažení je nutný tranzit pøes tálii

Období:
• 3. øíjna od 00:00 do 22:00 h
• všechny soboty od 6. èervence do 

31. srpna od 7:00 do 15:00 h
Území: 

12 inntalská dálnice  13 brennerská 
dálnice, pro vozidla, jejichž cílem cesty 
je Nìmecko nebo jiná zemì, k jejímuž 
dosažení je nutný tranzit pøes Nìmecko

 

plikace ia je doèasné øešení v pláno-
vaném trans ormaèním programu, který 
plánuje do konce roku 2026 všechny úkony 
spojeného s úhradou poplatku a následnými 
kontrolami digitalizovat. ojde tak ke sní-
žení vedlejších nákladù, vybírané poplatky 
budou hrazeny e ektivnìji a dojde k usnad-
nìní kontrol.  prùbìhu mìsíce kvìtna 

 uvede pilotní øešení také pro nákladní 
dopravu.  budoucnosti se poèítá s digita-
lizací dodávek zboží, bìhem které budou 
pøedem probíhat registrace, pøièemž bude 
následnì možné automaticky identi ikovat 
pøekroèení hranic. ento zámìr bude usku-
teènìn v nìkolika krocích, z nichž prvním 
bude aplikace pro chytré tele ony s názvem 

ctiv. ejí unkènost bude testována na tran-
zitních pøepravách s pilotními spoleènostmi 
na vybraných celních úøadech od kvìtna do 
listopadu 2019.

2.
Období:
• všechny soboty od 6. èervence do 

31. srpna od 8:00 do 15:00 h
Pro trasy v obou smìrech:
a   silnice Lo erer B 178 od Lo eru na 

rgl
b   silnice Ennstal B 320 km 4, 500
c   See eld B 177 v celé oblasti
d  ernpass B 179 od Nassereith do 

Biber ier
e   chenseestrasse B 181 v celé oblasti

 
3.
Období: 
každou sobotu od 29. èervna do 

31. srpna od 8:00 do 15:00 h
Území: 

álnice 4 od køižovatky Sch echat 
k hranici v Nickelsdor , v obou smìrech

Výjimky: 
ozidla, nakládající nebo vykládající 

v oblastech Neusiedl am See, Eisenstadt, 
Eisenstadt mgebung okolní oblast , ust, 

attersburg, Bruck an der Leitha, nsern-
dor  a ien - mgebung okolní oblast .

Jana Sláèalová
vedoucí odboru informací
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WEBOVÉ STRÁNKY ÈESMAD BOHEMIA
íte, že naše ebové stránky .prodopravce.cz jsou optimalizované pro použití na 

mobilních zaøízeních  Pohodlnì si tak mùžete novinky ze silnièní dopravy pøeèíst na svém 
mobilním tele onu nebo tabletu.

Nestíháte sledovat ebové strán-
ky  ùžete si nechat posílat aktuální 
novinky na svùj e -mail, z oblasti, kte-
rá vás zajímá a s rekvencí, která vám 
bude vyhovovat nejlépe. 

 
Pokud budete chtít zasílání zrušit, 

mùžete se ze zasílání kdykoliv odhlá-
sit, pomocí odkazu, který je umístìn 
pøímo v tìle ne sletteru.
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 ÈÍNA

CEVA LOGISTICS ZAHAJUJE KAMIONO-
VOU SLUŽBU Z ČÍNY DO EVROPY
Následnì po dojezdu svého prvního kamio-
nu z Èíny do panìlska za 16 dní švýcarská 

eva Logistics má zahájit dvakrát v týdnu 
silnièní transporty plnì ložených kontejnerù 
mezi Èínou a Evropou. ásilka o 70 kubic-
kých metrech a hmotnosti 7 000 kg odìvù, 
urèená pro aru, opustila jižní Èínu a ces-
tovala pøes 13 600 kilometrù pøes Kazach-
stan, usko, Bìlorusko, Polsko, Nìmecko 
a rancii. Bìhem tranzitu  nebyly vyža-
dovány prohlídky nákladu potom, když byl 
kamion pod plombami celníkù v Khorgosu 
na èínsko -kazašské hranici a odplombován 
ve panìlsku. „Toto byl poslední oficiální 
test naší nové kamionové služby Čína – Ev-
ropa pøed zapoèetím pravidelného servisu 
tento mìsíc,“ øekl orben Bengtsson, šé  

eva Logistics pro severní sii. „Spoleènì 
s naším partnerem Alblas International Lo-
gistics hodláme tuto unikátní kamionovou 
službu dále rozšiřovat. „ ir rucking“ zmìní 
podstatnì logistické toky našich zákazníkù.“ 
Podle eva tato doprava pøijde o 40 % la-
cinìji než letadlem a je o 10 dní rychlejší 
než vlakem. 
 

 DÁNSKO

POSTNORD TESTUJE BALÍKOVÉ SKØÍNÌ
ánský poštovní koncern Postnord ve spo-

lupráci s irmou S ipebox instaluje 200 ba-
líkových skøíní. Pokud bude pilotní projekt 
úspìšný, mohou být uzamykatelné skøínì, 
zvané naerbox, nasazeny v celém ánsku 
a pozdìji také v dalších severských zemích. 

oruèovatelé mohou na naerboxy pøímo 
dodávat. Pøes Postnord -app mùže zákazník 

zaøízení otevírat a své balíky odebírat. Pro 
doruèovatele to znamená žádné pokusy 
o dodání u domovních dveøí. Balíkové skøí-
nì se umís ují v blízkosti obydlených míst 
a u kanceláøských komplexù. Balíky do 
nich mohu dodávat všichni poskytovatelé 
balíkových a expresních služeb. kušební 
provoz je naplánován na šest mìsícù. 

 JAPONSKO

YAMATO KUPUJE 500 DODÁVEK „STREET-
SCOOTERÙ“
aponský logistický koncern amato objed-
nal 500 malých dodávek, zvaných „ulièní 
skútry“ typu ork Pure. Podnik se tak chce 
vyrovnat se silným rùstem e -obchodu a se 
zmìnìnými zvyklostmi zákazníkù. Spoleè-
nì se Streetscooterem, dceøiným podnikem 
Nìmecké pošty, amato pøizpùsobil tato 
elektrická vozidla japonským standardùm 
a kromì jiného pro øízení umístìné na pravé 
stranì. ozidla mají být dodána ještì letos 
a uvedena do provozu. Pùvodnì byl ob-
jednán jen pouhý podvozek. Nástavby pro 
chlazené a mrazené zboží mìly být monto-
vány na místì. Podle vlastních údajù je a-
mato vedoucí poskytovatel služeb Keb v a-
ponsku kurýrní, expresní, balíkové  a loni 
pøepravil 1,8 milionu zásilek.  navíc letos 
slaví tento logistik stoleté iremní jubileum. 

 NÌMECKO

BILANCE 2018 TECHNICKÉ POMOCI KA-
MIONÙM „ADAC TRUCKSEVICE“ 

elkem 39 797krát došlo loni k nasazení 
 ruckservice na nìmeckých dálni-

cích ke znovuzprovoznìní nákladních aut. 
 65,3 % pøípadù šlo o pomoci s pneumati-

kami. Na 2. místì v dùvodech poruch byly 

v 7,3 % závady na motorech, následované 
s 5,6 % problémùm s brzdami a s 3 % pro-
centy s elektrikou. kody na nástavbách, 
stìnách ložných prostorù, chladicích agre-
gátech a hydraulice èinily ménì než jedno 
procento. Nejvíce výpadkù nákladních aut 
bylo hlášeno v èervenci a v srpnu. pièka 
v denních žádostech o pomoc byla 6. srp-
na, kdy venkovní teplota dosáhla 38 stup-
òù  nejvýše z celého roku. louho trvající 
letní vedra škodila pneumatikám, zejména 
pokud šlo o nízký tlak vzduchu nebo po-
škození. Pomìrnì slabá zima se pøièinila, že 
868 pøípadù bylo o 8,5 % ménì, než pøed 
rokem. Kvùli nedostatku na ty zùstalo stát 
129 vozidel, ve studených a na sníh boha-
tých zimách to bývá skoro dvojnásobek. 

Z KONFERENCE MINISTRÙ: SASKO CHCE 
VÍCE PARKOVIŠŤ PRO KAMIONY

inistøi dopravy spolkových zemí absolvo-
vali v Saarbr ckenu svou dvoudenní jarní 
kon erenci. ako host se jednání úèastnil 
spolkový ministr dopravy ndreas Scheuer. 

inistøi se radili o mobilitì budoucnosti 
i o ochranì klimatu pøes dopravu s nízkými 
emisemi. K tomu také patøí, jak nabídnout 
veøejnou dopravu osob atraktivnìjší, øekla 
pøedsedkynì kon erence šé ka sárského 
rezortu nke ehlingová. inistr dopravy 
Saska artin ulig požadoval další parko-
vištì pro nákladní auta pøi dálnicích. Pøí-
slušný návrh pøedložil svým ministerským 
kolegùm. Noèní odstavování vozidel na 
dálnicích je velkým bezpeènostním rizi-
kem. Od roku 2010 vzniklo 15 000 nových 
odstavných stání. však tehdejší pøedpo-
vìdi rozvoje nákladní dopravy byly pøeko-
nány. e proto tøeba, aby stát konal, pokud 
jde o parkovištì pøi pøivadìèích. Odha-
dem chybí jen v Nìmecku mezi 30 000 
a 50 000 odstavnými stáními. ulig poža-
duje odpovídající podpùrný program. Kro-
mì toho by mìly být dobudovány již exis-
tující autohó y. „Jinak nás pøeroluje nová 
dynamika v tranzitní dopravì.“ 

ZPRÁVY ZE SVÌTA
Ing. Jiøí Kladiva, CSc.
CBC 

Foto: Carlos Sardá
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USPÌŠNÝ BEZPEÈNOSTNÍ 
„PROJEKT CARGO“ 
Na zasedání nstitutu bezpeènosti dodava-
telských øetìzcù Nìmeckého spolkového 
svazu spedice a logistiky SL  emský 
kriminální úøad LK   Státní kriminál-
ní policie  Saska  nhaltska in ormoval 
o vývoji „Projektu Cargo“. Projekt ar-
go je zamìøen na organizovaný zloèin ve 
vztahu ke krádežím carga a je realizován 

emským kriminálním úøadem Saska  n-
haltska. Projekt, který odstartoval v èer-
venci 2018, pobìží po dva roky za inanè-
ní podpory E  ve snaze seskupit všechny 
pøípady krádeží carga v ústøední databá-
zi, provozující databázi kradeného zboží 
a zlepšit mezinárodní spolupráci zejména 
cestou Europolu. edle partnerství s nìko-
lika zemskými složkami kriminální policie 
Braniborsko, Sasko, olní Sasko, Porýní-
- est álsko  jsou zde rovnìž partnerství se 
Spolkovým kriminálním úøadem BK , Eu-
ropolem a Eurojust jakož i s Polskem, ran-
cií a akouskem.

Pøi velké mobilitì pachatelù geogra ický roz-
sah projektu je rozšíøen na všechny èlenské 
zemì E . ále je úèast na projektu pøedpo-
kládana pro zemì, jež jsou zemìmi pùvodu, 
oblastmi úkrytu nebo oblastmi akcí pachatelù.

estou mezinárodní spolupráce v projektu 
O polské bezpeènostní orgány mohly 

zatknout deset podezøelých za organizaci krá-

deží carga a zabavit kradené zboží v hodnotì 
pøes 100 000 eur v lednu 2019. Skupina „tar-
paulin slitters“, jež byla zatèena, byla aktivní 
po dva roky v Polsku, ánsku, tálii, akous-
ku, Èeské republice a na Slovensku. Podezøe-
lým se kalde za vinu kradené zboží z vozidel 
ve více než 40 pøípadech na dálnicích øady 
evropských zemí. Byla kon iskována velká 
množství zboží vèetnì vysoce kvalitních elek-
trických domácích zaøízení jako zahradních 
sekaèek, øetìzových pil atd. ále polské úøady 
zkon iskovaly luxusní vozidla a majetky èlenù 
gangu v èástce kolem 600 000 eur. 

 
 ŠVÝCARSKO

IRU HLÁSÍ NEJVÌTŠÍ NEDOSTATEK 
ØIDIÈÙ V EVROPÌ ZA DESÍTKY LET

ezinárodní unie silnièní dopravy  pøi-
chází s novou zprávou, ve které shledává, 
že evropský sektor silnièní dopravy se po-
týká s nejakutnìjším nedostatkem pro esio-
nálních øidièù za poslední dekády. práva je 
postavena na rozborech expertù z evropské 
dopravy a na dvou pøehledech, zpracova-
ných . otazování èlenù  a pøidru-
žených organizací v Evropì od øíjna 2018 
do ledna 2019 ukázala viditelný nedostatek 
øidièù ve výši 21 % v sektoru nákladní do-
pravy a 19 % v autobusovém sektoru. Pro-

blém se zvìtší, když propad dosáhne 40 % 
v obou sektorech, pokud poptávka letos 
dále poroste. Boris Blanche, výkonný øedi-
tel , vìc komentuje: „Dopravní sektor 
vyžaduje okamžitou a rozhodnou akci v ře-
šení nedostatku øidièù. Nedojde -li k øešení, 
budou zde vážné důsledky pro evropskou 
ekonomiku, jež povedou k nárůstu nákladů 
pro obchod, pro spotøebitele a pro cestující. 
Avšak zde není v tomto povolání nedostatek 
příležitostí. Ve skutečnosti naše šetření shle-
dalo, že uspokojení ze zaměstnání je spíše 
vysoké s tím, že jen 20 % řidičů v průzkumu 
vyjádøilo s prací nespokojenost.“ 

 
 USA

NÁKLADNÍ BURZA „UBER FREIGHT“ 
SE ZAÈNE NABÍZET TAKÉ V EVROPÌ
Odstartuje za dva týdny  nejprve v Nizo-
zemsku. Podnik plánuje, že rozšíøí nabíd-
ku „v blízké budoucnosti do dalších èástí 
Evropy“. Plat orma zaèala ungovat v S  
pøed dvìma lety a zprostøedkovává zásilky 
k dopravì speditérùm, kteøí jsou k dispozici. 

ílem je snižovat poèet kilometrù, který ab-
solvuje nákladní vozidlo bez nákladu. 

inzerce

Tagra.eu Digi  - SW pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tachografù
Tagra.eu Digi 1  - SW pro jedno vozidlo
Tagra.eu Digi 2  - SW pro dvì vozidla
Tagra.eu Digi 4  - SW pro ètyøi vozidla
Tagra.eu Mini 6  - SW pro šest vozidel
Tagra.eu Combi  - zpracovává data z digi i analogového tachografu
Tagra Trucker.eu  - software pro øidièe. Plánování další práce, 
 odpoèinku a doby øízení.
Univerzální rolièky do digitálních tachografù, tøi rolièky v krabièce

V prodeji ve všech našich prodejnách
Praha  - tel.: 241 040 196, 731 131 369  Brno  - tel.: 549 274 350, 731 131 384  Ostrava  - tel.: 596 618 928, 731 131 388  Hradec Králové  - tel.: 495 537 221, 
731 131 381  Ústí nad Labem  - tel.: 475 209 102, 731 131 382  Èeské Budìjovice  - tel.: 387 425 949, 731 131 341  Plzeò  - tel.: 377 388 493, 731 131 335

VYHODNOCOVÁNÍ DAT
Z TACHOGRAFÙ

http://www.obchod.prodopravce.cz/
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NOVÁ ROLE NÁKLADNÍHO LISTU 

O tom, že od 1. 1. 2019 
platí nová právní úpra-
va týkající se smlou-

vy o pøepravì vìci (pøepravní 
smlouvy) ve vnitrostátní nákladní 
silniční přepravě, bylo již napsá-
no mnohé. Jelikož však různé pu-
blikace obsahují mnoho nepøes-
ností, je vhodné struènì uvést nì-
které skuteènosti na pravou míru. 
Napøíklad to, jak se promìní role 
nákladního listu ve vnitrostátní 
nákladní silnièní pøepravì.

ákon è. 304/2017 Sb., kterým 
se mìní zákon è. 111/1994 Sb., 
o silnièní dopravì, ve znìní poz-
dìjších pøedpisù, a další souvisejí-
cí zákony dále jen ákon , mimo 
jiné novelizuje zákon o silnièní 
dopravì tak, že jeho  9a zavádí 
pøímé použití nìkterých ustano-
vení Úmluvy  do vnitrostátní 
silnièní nákladní pøepravy v Èes-
ku. Pøipomeòme, že Úmluva 

 obsahuje 51 èlánkù, z nichž 
14 èlánkù není použitelných pro 
vnitrostátní silnièní pøepravu. Po-
užitelná ustanovení Úmluvy  
ve vnitrostátní silnièní nákladní 
pøepravì obsahují tyto èlánky: i  
o uzavøení a provádìní pøepravní 
smlouvy èl. 4 až 16 , ii  o odpo-
vìdnosti dopravce èl. 17 až 29 , 
iii  o reklamaci a žalobì èl. 30 až 
33  a iv  o pøepravì provádìné 
postupnì nìkolika dopravci èl. 
34 až 40 . Podle dùvodové zprá-
vy se jedná o podrobnìjší úpra-
vu smlouvy o pøepravì vìcí, se 
kterou poèítá obèanský zákoník 
O  v  2578, která ovšem v ná-
kladní silnièní pøepravì na rozdíl 

od silnièní osobní pøepravy  do-
posud neexistuje. 

stanovení  9a ákona pøí-
mo neobsahuje pravidla pro 
tuto oblast, ale rozšiøuje pùsob-
nost pravidel obsažených v me-
zinárodní Úmluvì o pøepravní 

smlouvì v mezinárodní silnièní 
nákladní dopravì i na pøepravu 
vnitrostátní. 

Vítaný krok
 hlediska obsahového jde 

o krok, po kterém již delší dobu 
volala odborná veøejnost Sdru-

žení ÈES  BOHE , ale 
napøíklad i Hospodáøská komo-
ra a jiné . Nespornou výhodou 
je oproti eventuální ormulaci 
nových pravidel pro pøepravu 
vìcí  využití souboru pravidel, 
který se v èásti sektoru nákladní 
dopravy již dlouhodobì vyu-
žívá, a dopravci mají s aplikací 
tìchto pravidel zkušenosti. 

Pøipomeòme, že z hlediska le-
gislativnì technického bylo ob-
dobné rozšíøení pùsobnosti me-
zinárodní úmluvy i na vnitrostát-
ní pøepravy již využito napøíklad 
u pøepravy nebezpeèných vìcí.

 
Na výše uvedené navazuje 

pøechodné ustanovení, které vyu-
žití Úmluvy  vztahuje pouze 
na smlouvy uzavøené po nabytí 
úèinnosti ákona. oto samo-
zøejmì nebrání, aby si smluvní 
strany užití Úmluvy  do-
hodly dobrovolnì. Úmluva  
sice neupravuje vlastní postup 
pøi uzavírání pøepravní smlouvy 
srov. kap.  Úmluvy , nic-
ménì vnitrostátní právní úprava 
tuto problematiku zachycuje, a to 
v ustanovení  2555 a násl. O .

Významná úloha nákladního 
listu

ýznamná je nyní ve vnitro-
státní pøepravì úloha náklad-
ního listu. Obecnì øeèeno, ve 
vnitrostátní právní úpravì samo-
zøejmì není nákladní list žádnou 
novinkou napø. v železnièní 
vnitrostátní pøepravì se bìžnì 
používá . e vnitrostátní silniè-
ní nákladní pøepravì je však si-

doc. Radek Novák 
doc. Bohumil Poláèek

A NOVELA ZÁKONA O SILNIÈNÍ DOPRAVÌ
Foto: Carlos Sardá
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tuace jiná. de se nákladní list 
dosud prakticky nepoužíval 
a do urèité míry byl nahrazován 
zejména dodacími listy. oda-
cí listy však nejsou dokladem 
o existenci pøepravní smlouvy, 
což je jejich zásadní nevýhoda. 

Nicménì podle ustanovení  
2556 O  platí, že: Odesílatel 
potvrdí dopravci na jeho žádost 
objednávku pøepravy. oprav-
ce potvrdí odesílateli na jeho 
žádost pøevzetí zásilky. Potvr-
zení vyžadují písemnou ormu. 

Protože smlouva o pøepravì 
vìci nevyžaduje ke své platnosti 
písemnou ormu, smluvní stra-
ny si písemnì potvrzují obsah 
závazkù. oto potvrzení je dù-
kazním prostøedkem o uzavøení 
smlouvy.  právním významu 
se tedy jedná o nákladní list.

 kontextu zavádìní náklad-
ního listu do vnitrostátní silnièní 
nákladní pøepravy je nutno zdù-
raznit, že nákladní list není pou-
ze dokladem o uzavøení pøe-
pravní smlouvy, ale že obsahuje 

i vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran, respektive od-
kazuje na jejich úpravu, která je 
obsažena v Úmluvì  a také 
v ustanoveních O . 

Nákladní list tak bude i pro 
vnitrostátní pøepravu sloužit také 
k prokázání vztahu dopravce 
k nákladu, jako potvrzení, že øidiè 
dopravce  náklad pøevzal  a v ja-
kém stavu  a samo sebou také 
jako potvrzení, že øidiè dopravce  
náklad pøedal pøíjemci. Používání 
nákladního listu v silnièní vnitro-
státní pøepravì výraznì napomù-
že k omezení eventuálních ne-
srovnalostí, reklamací a sporù vy-
plývajících z pøepravní smlouvy.

Pozmìòovací a dodatkový 
protokol

ákon nezmiòuje pozmì-
òovací protokol sdìlení è. 
108/2006 Sb. , který upravuje 
zmìnu penìžní jednotky u limi-
tu náhrady škody z tzv. zlatého 
ranku na zvláštní práva èerpání 

PÈ/S . Nicménì z logiky 
vìci vyplývá v mezinárodním 
obchodì se již prakticky nepo-

užívá zlatý standard , že ákon 
poèítá s užitím Úmluvy  ve 
znìní pozmìòovacího protoko-
lu. e tomu tak proto, že výše 
zmínìné èásti Úmluvy  
jsou trans ormovány do ákona 
v jejich platném znìní  tj. tak, 
jak v È  platí ke dni platnosti, 
respektive úèinnosti ákona.

o se týèe odatkového 
protokolu sdìlení è. 66/2011 
Sb.  upravujícího elektronic-
ký nákladní list, ten zde taktéž 
explicitnì zmínìn není. však, 
na rozdíl od pozmìòovacího 
protokolu, dodatkový protokol 
základní úmluvu nemìní, ale 
pouze ji doplòuje. Proto lze 
konstatovat, že zákon s jeho 
aplikací nepoèítá.

ormulace „ustanovení se 
použijí obdobně ve vnitrostát-
ní silnièní nákladní dopravì“ 
by nemìla èinit výkladové pro-
blémy. Existuje totiž etodická 
pomùcka pro pøípravu návrhù 
právních pøedpisù . èást  vy-
pracovaná Úøadem vlády, která 
použití slova „obdobnì“ dosta-
teènì vysvìtluje.

 uvedeného „ustanovení 
se použijí“  vyplývá, že èlánky 
Úmluvy  pøejaté nyní i do 
vnitrostátní silnièní nákladní 
pøepravy, mají kogentní charak-
ter tzn., jsou pro smluvní strany 
závazné .

doc. Radek Novák 
vedoucí katedry logistiky 

FPH, VŠE v Praze

doc. Bohumil Poláèek
Katedra mezinárodního a ev-

ropského práva
Právnická fakulta, Masaryko-

va univerzita v Brnì 

 kontextu výše uvedeného 
významu nákladního listu ve vni-
trostátní silnièní nákladní pøepra-
vì je tøeba jednoznaènì ocenit 
snahu Sdružení ÈES  BOHE-

, která byla završena vytvo-
øením takového nákladního listu. 
ormuláøe tohoto nákladního listu 

jsou již dostupné na regionálních 
pracovištích Sdružení.

15ransport magazín 5/2019

inzerce
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ODBORNÉ KURZY & SEMINÁØE

ŠKOLENÍ 
& BEZPEÈNOST

ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁØE
Bc. Veronika Kudová   
Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA

ÈERVEN–ÈERVENEC 2019

ADR – pøeprava nebezpeèných vìcí
bsolvent získá nejen potøebné osvìdèení, ale 

i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte ter-
mín obnovovacího školení.

Od   Do .............................. Místo konání
07. 06. 09. 06. .....................Hradec Králové
07. 06. 09. 06. .....................................Plzeò
07. 06. 09. 06. ......................................Brno
14. 06. 16. 06. .....................Ústí nad Labem
14. 06. 16. 06. .................................... Praha 
14. 06. 16. 06. ................................. Ostrava
21. 06. 23. 06. .................................Sokolov
21. 06. 23. 06. ..................Èeské Budìjovice
21. 06. 23. 06. ......................................Brno
21. 06. 23. 06. ..............................Pardubice
28. 06. 30. 06. .................................... Praha 
28. 06. 30. 06. .................. alašské eziøíèí
28. 06. 30. 06. ..................................Liberec
03. 07. 05. 07. ............................... Olomouc
12. 07. 14. 07. ......................Hradec Králové
12. 07. 14. 07. ......................................Plzeò
12. 07. 14. 07. .......................................Brno
19. 07. 21. 07. ......................Ústí nad Labem
19. 07. 21. 07. .................................. Ostrava
19. 07. 21. 07. ..................................... Praha 
26. 07. 28. 07. ...................Èeské Budìjovice
26. 07. 28. 07. .......................................Brno
 
ADR pro ostatní osoby
Povinný kurz pro zamìstnance silnièních do-
pravcù, odesilatelù, personál provádìjící na-
kládku a vykládku nebezpeèných vìcí a perso-
nál zasilatelských organizací. e rovnìž povinný 
pro øidièe provádìjící pøepravu v tzv. vyòatém, 
omezeném a „podlimitním“ množství.
01. 06.  ........................................ homutov
01. 06.  ............................................... Praha
07. 06.  .................................................Brno
07. 06.  ................................................Plzeò
08. 06.  ................................Hradec Králové
14. 06.  ................................Ústí nad Labem
14. 06.  ............................................ Ostrava
15. 06.  ............................................... Praha
15. 06.  ................................Ústí nad Labem
21. 06.  ............................................Sokolov
21. 06.  .................................................Brno
22. 06.  .........................................Pardubice
22. 06.  .............................Èeské Budìjovice

28. 06.  ............................. alašské eziøíèí
28. 06.  .............................................Liberec
29. 06.  ............................................... Praha
29. 06.  .............................................Liberec
03. 07.  ......................................... Olomouc
12. 07.  .................................................Brno
12. 07.  ................................................Plzeò
13. 07.  ................................Hradec Králové
19. 07.  ............................................ Ostrava
19. 07.  ................................Ústí nad Labem
20. 07.  ................................Ústí nad Labem
20. 07.  ............................................... Praha
26. 07.  .................................................Brno
27. 07.  .............................Èeské Budìjovice

Používáme SW TaGra
Úèelné a e ektivní využívání programu na vy-
hodnocení dat z digitálních tachogra ù.
06. 06.  ............................................ Ostrava
18. 06.  .................................................Brno
27. 06.  ................................Hradec Králové
11. 07.  ................................. ladá Boleslav

Pracovní doba a pøesèasy øidièù
Úèelem semináøe je vysvìtlit pùsobnost jed-
notlivých sociálních pøedpisù naøízení è. 
561/206E , naøízení vlády è. 589/2006 Sb.  
a vzájemnou provázanost tìchto pøedpisù.
04. 06.  ................................................Plzeò
11. 06.  .............................................Liberec
20. 06.  ............................................ Ostrava

Použití karnetů TIR
bsolvování školení je nezbytným požadavkem 

pro vstup nebo setrvání irmy v systému .
06. 06.  ................................Hradec Králové

Režim práce řidičů
Pøedmìtem je podrobný výklad pùsobnosti so-
ciálních pøedpisù, limity doby øízení a doby od-
poèinku, používání tachogra u, pracovní doba 
øidièe, její evidence a další.
06. 06.  ........... Kosmonosy  - ladá Boleslav
10. 07.  .................................................Brno

ZKUŠENÝ DISPEÈER: komunikace v rámci firmy
Kurz pro posílení unkèní pracovní komuni-
kace, urèený dispeèerùm, vedoucím pracov-
níkùm èi celým skupinám. ílem kurzu je vás 

nauèit správné zdravé komunikaci v rámci ir-
my, jak øešit kon likty, neverbální komunikace, 
psychologie osobnosti a mnoho dalšího.
04. 06.  ............................................... Praha

ZKUŠENÝ DISPEÈER: øízení kolektivu, jednání 
s vlastními lidmi
Kouèovací program urèený dispeèerùm a ve-
doucím pracovníkùm. ak vypadá øízení a ve-
dení ve irmì  Souèástí jsou modelové situace 
zadávání úkolù, prevence syndromu vyhoøení, 
roviny pracovní komunikace a mnoho dalšího.
18. 06.  ................................Hradec Králové 
20. 06.  ................................Ústí nad Labem

Pøípadová studie naneèisto
Speci ický pracovní semináø je urèen zájem-
cùm o zkoušku odborné zpùsobilosti v ná-
vaznosti na novelu zákona è. 111/1994 Sb. dle 
podmínek naøízení è. 1071/2009 E .
06. 06.  .................................................Brno
11. 06.  ............................................... Praha

Povinnosti zamìstnavatele
Semináø vám pomùže zorientovat se v pracovním 
právu a poskytne úèastníkùm základní pøehled 
povinností vyplývajících pro zamìstnavatele. 
13. 06.  ................................Hradec Králové

Nebojte se kontrol
Obsahovì je semináø zamìøen na výkon státní-
ho odborného dozoru, dále se semináø zabývá 
kontrolami provádìnými Státním úøadem in-
spekce práce a oblastními inspektoráty práce.
13. 06.  ................................Ústí nad Labem
 
Diety a minimální mzda

rèeno pro pracovníky, kterých se týká nejen 
výpoèet a vyplácení cestovních náhrad, ale 
také evidence pracovní doby v zahranièí v sou-
vislosti se smìrnicí E  o vysílání pracovníkù.
25. 07.  .................................................Brno

Správné uložení nákladu
ílem je získání kompletních in ormací o legis-

lativì zajištìní nákladu. ozvíte se, kdo nese 
odpovìdnost za zajištìní nákladu, jaké poža-
davky má silnièní kontrola a mnohem více. 
18. 07.  ................................Hradec Králové
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Termín Téma ...................................................................Místo
01. 06. Silnièní kontroly .................................................... Brno
03. 06. igitální tachogra y ..............................Hradec Králové
03. 06. Pracovní režimy øidièù ......................................... Praha
08. 06. ezinárodní dopravní pøedpisy ........... Ústí nad Labem
08. 06. Pracovní režimy øidièù ......................................Ostrava
08. 06. Pracovní režimy øidièù .......................Èeské Budìjovice
10. 06. igitální tachogra y ............................................. Plzeò
15. 06. opravní pøedpisy aktuálnì .................................. Brno
15. 06. Pracovní režimy øidièù ................................... Olomouc
15. 06. První pomoc ........................................................ Praha
17. 06. Hospodárná a ekologická jízda ..........Èeské Budìjovice
21. 06. igitální tachogra y ............................................. Praha
22. 06. igitální tachogra y ..........................................Ostrava
22. 06. oklady øidièe, vozidla a nákladu ........ Ústí nad Labem
29. 06. oklady øidièe, vozidla a nákladu ......Èeské Budìjovice
29. 06. Silnièní kontroly ....................................Hradec Králové

29. 06. Pracovní režimy øidièù ......................................... Plzeò
29. 06. igitální tachogra y .............................................. Brno
29. 06. ložení a upevnìní nákladu ................ Ústí nad Labem
06. 07. igitální tachogra y .............................................. Brno
08. 07. ložení a upevnìní nákladu ................................ Plzeò
13. 07. opravní nehody ................................. Ústí nad Labem
13. 07. Silnièní kontroly .................................Èeské Budìjovice
13. 07. Silnièní kontroly ................................................Ostrava
20. 07. Silnièní kontroly .................................................... Brno
20. 07. opravní pøedpisy aktuálnì ..................Hradec Králové
20. 07. Pracovní režimy øidièù -pøeprava osob .. Ústí nad Labem
20. 07. Bezpeèná a de enzivní jízda ................................ Praha
27. 07. Pracovní režimy øidièù ......................................Ostrava
27. 07. První pomoc ........................................................ Plzeò
27. 07. Pracovní režimy øidièù ......................... Ústí nad Labem
29. 07. Bezpeèný øidiè ...................................Èeské Budìjovice

ŠKOLENÍ ØIDIÈÙ PODLE ZÁKONA 374/2007 SB.

AKADEMIE MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE  I.
anažerský kurz pro osvojení znalostí a technik z oblasti psy-

chologie, které lze využít v každodenním pracovním procesu. 
ozvojový kurz s množstvím praktických rad, doporuèení a zís-

kaných dovedností. 
1. MODUL - Zvládni sám sebe
Budování psychické odolnosti a stressmanagement.
2. MODUL - Zvládni vybrat dobrý tým

ýbìr zamìstnancù a tvorba ungujícího týmu.
3. MODUL - Zvládni požadavky náročných zákazníků

etody øízení vztahu se zákazníkem a techniky komunikace.

4. MODUL - Zvládni zmìny a krize
ízení zmìny a krizový management z pohledu psychologie.

5. MODUL - Zvládni svou pracovní kariéru
Pocit pracovní spokojenosti a jak ho dosáhnout.
6.  bonusový MODUL v terénu - Zvládni používat to, co ses na 
kurzu dozvìdìl

plikace poznatkù manažerské psychologie v praxi.
5. O L 11. 06.  ............................................Hradec Králové
6. O L v terénu  12. 13. 09.  ......................Hradec Králové

AKADEMIE MANAŽERSKÉ PSYCHOLOGIE  II.
Pokraèování manažerského kurzu pro získání a osvojení znalostí 
a dovedností z oblasti psychologie.
1. MODUL - Zvládni své manažerské role

ízení irmy pohledem psychologie a e ektivní komunikace pro 
pokroèilé.
2. MODUL - Zvládni svoje myšlenky
ak zvládat negativní emoce, myšlenky a posílit svoji sebekontrolu.
3. MODUL - Zvládni si udržet zdraví
Když psychika a tìlo unguje, jak má.

4. MODUL - Zvládni marketingovou komunikaci
plikovaná psychologie ve svìtì marketingu.

5. MODUL – Zvládni si udržet oporu svých blízkých
ùležité vztahy a možnosti jejich udržování i pøi nároèném pra-

covním tempu úspìšného manažera.
2. O L 20. 21. 06.  .................................................... Praha 
3. O L 17. 09.  ........................................................... Praha
4. O L 22. 10.  .......................................................... Praha
5. O L 26. 11.  ........................................................... Praha

etailnìjší in ormace obdržíte na tel. 241 040 108. Pøehled všech vzdìlávacích akcí vèetnì možnosti pøihlásit se, 
naleznete také na internetových stránkách skoleni.prodopravce.cz. 

KONFERENCE: SILNIÈNÍ KONTROLY V OKOLNÍCH STÁTECH
Kon erence o pùsobnosti a èinnosti státního odborného dozoru. 
Kontroly nákladní dopravy v Nìmecku, akousku, Polsku, a-

arsku. 

12. 06. 2019  ...................................................................Brno
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CO NÁS ZAJÍMÁ NA KONFERENCI O SILNIÈNÍCH 
KONTROLÁCH V OKOLNÍCH STÁTECH

CO NÁS ZAJÍMÁ NA KONFERENCI O 

Setkáváme se s názorem, že kontroly 
nákladní dopravy v okolních státech jsou 
èastìjší a pøísnìjší. kce Bundesamt r -
terverkehr B  v Nìmecku nebo nspek-
cja ransportu rogo ego  v Polsku 
nemají u èeských øidièù vždy nejpøíznivìjší 
ohlas. Požádali jsme tedy zástupce kontrol-
ních složek jednotlivých státù, aby upozor-
nili na možná speci ika silnièních kontrol 
v jejich pùsobnosti a aby vysvìtlili postup 
svých orgánù v nìkterých, z našeho pohle-
du diskutabilních, pøípadech. Každý zástup-
ce by mìl popsat své zkušenosti a postupy v 
následujících pøedmìtech kontroly:
-  Pøi kontrole nákladní dopravy na silnici 

je v zásadì tøeba vždy poèítat se sledo-
váním  limitù doby øízení a odpoèinku.  
Požadujeme zamìøení na týdenní od-
poèinky, prokazovaní dovolené a zákaz 
bìžného týdenního odpoèinku v kabi-
nì vozidla v konkrétním státì. Každého 
øidièe i dopravce urèitì také zajímá, kdy 
a za jakých podmínek pøipouští kontro-
la odchylky od stanovených limitù a 
jaké dùvody øidièe akceptuje. 

-  Kontrola tachogra ù je také standardní 
souèást silnièních kontrol. le nepøehá-
nìjí to nìkdy kontroloøi s preventivním 
odhalováním manipulací  e opravdu 

nutné tachogra  v rámci kontroly vy-
montovat    jak je v každém státì re-
spektován ruèní záznam pøi závadì ta-
chogra u a náhradní výtisk pøi ztrátì 
karty  imo to se také nabízí otázka, 
proè kontrolují i v zahranièí, jestli èeský 
dopravce stahuje v limitu data z karty 
øidièe a z pøístroje   aktuální otázka: 
Bude již od èervna letošního roku vyu-
žívána možnost dálkového stažení dat z 
nových inteligentních tachogra ù  

-  Nejen dopravce, ale i odesilatele mùže za-
jímat, podle jakých standardù èi metodik se 
kontroluje zabezpeèení nákladu. Používá 
daná kontrolní složka nìjakou pomùcku 
nebo program na urèení poètu úvazù  ak 
pøípadnì respektuje nakládací smìrnici od 
odesilatele  aký dokad je vyžadován u cer-
ti ikovaných nástaveb  Kontrola bezpeèné-
ho uložení nákladu je zpravidla souèástí 
silnièní technické kontroly a pro provozova-
tele vozidla je zásadní, jestli je jednotnì 
uplatòována a respektována Evropská 
smìrnice o silnièních technických kontro-
lách. ùže být v konkrétním státì odebrán 
doklad o technické zpùsobilosti nebo do-
konce registraèní znaèka  Kdy je vozidlu 
znemožnìna další jízda a jak má øidiè po-
stupovat v takové situaci

-  Správní proces je stanoven vždy národ-
ní legislativou a èeští øidièi se v nìm v 
zahranièí nìkdy velmi obtížnì orientují. 
aké jsou zkušenosti s vozidly a øidièi z 
È  aká jsou nejèastìji zjištìná poruše-
ní a jak vysoká je pokuta  ùže být za-
držen øidièský prùkaz  ak je øešen zá-
kaz øízení pro èeské øidièe  aký je 
postup pokuty na místì a jaké jsou 
možnosti složení kauce  ùže se øidiè 
odvolat a mùže podat stížnost na po-
stup kontroly  akým zpùsobem násle-
duje správní øízení a kdy mùže oèekávat 
sankci také dopravce

e nadneseno mnoho otázek, na které 
oèekáváme konkrétní odpovìdi. 

Konference se koná 
12. 6. od 9:00 do 15:30 v Brnì, 
v areálu B , sál orava,

Úèastníci mají zajištìno parkování

alší in ormace a registrace:
https://konference.prodopravce.cz/
konference2019/

Vladimír Kydlíèek
Vedoucí Školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA
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TECHNIKA

PEMA PRAHA SE SOUSTØEDÍ NA ROZVOJ 
PRONÁJMÙ DOPRAVNÍ TECHNIKY

PEMA Praha, pøední tuzemský po-
skytovatel pronájmu nákladních 
vozidel se zamìøuje na další roz-

voj své hlavní èinnosti. Z osvìdèeného 
stanovištì v Klecanech, v tìsné blízkosti 
dálnice D8 a Pražského okruhu, nabízí 
pronájem dopraní techniky, jak velkým 
dopravním spoleènostem, tak støedním 
a drobným dopravcùm. Skupina PEMA 
aktuálně spravuje flotilu více než 18 000 
vozidel rùzných znaèek, typu a zamìøení. 

PE  se historicky vìnovala pøedevším 
prodeji, inancování a vlastnímu servisu 
nákladní techniky, tìžištìm její souèasné 
èinnosti je pronájem dopravní techniky 
nejrùznìjšího druhu. „Nárùst poètu dlou-
hodobì i krátkodobì pronajatých vozidel 
začal v Evropě již poměrně dříve, zhruba 
pøed deseti lety. Nejen velké, ale také støed-
ní a menší dopravní firmy zaèaly opouštìt 
koncept vlastnictví vozového parku. Spo-
čítaly si, že z dlouhodobého hlediska je 
výhodnìjší si tahaèe, návìsy a pøedevším 
nejrùznìjší speciální techniku pronajímat, 
než mít vázaný kapitál v technice a starosti 
navíc s její údržbou a posléze i prodejem,“ 
øíká Stanislav ajza, jednatel spoleènosti 
PE  Praha, a doplòuje, že tento trend lze 
v posledních letech intenzivnì pozorovat 
také v Èeské republice. 

PE  Praha je dceøinou spoleènosti nì-
meckého koncernu PE  mbH, která je 
souèástí skupiny Société énérale. Praž-
ská poboèka je jednou z mnoha, které pod 
znaèkou PE  pùsobí napøíklad v Belgii, 

ánsku, védsku, Polsku nebo výcarsku. 
„Nadnárodní síť nám umožňuje postarat se 

o naše zákazníky doslova po celé Evropì. 
Společnost PEMA byla založena v roce 
1976, èeská poboèka vznikla roku 1991 
a za tu dlouhou dobu se stala stálicí pro 
všechny, kteøí se nákladní autodopravou 
u nás i v Evropì zabývají“ doplòuje ajza. 

ýše uvedená restrukturalizace obchod-
ního modelu PE  umožnila pražské 
poboèce, která je zodpovìdná za aktivi-
ty spoleènosti jak v Èeské republice, tak 
i na Slovensku, navázat úzkou spolupráci 
se spoleèností olvo roup. Pøímo v are-
álu PE  Praha spoleènost olvo roup 
otevøela svoji 17. poboèku v rámci È . 
„Areál PEMA Praha ve kterém sídlíme, byl 
původně vybudován s ohledem na poža-
davky standardů Volvo Trucks. PEMA dlou-
hodobě s Volvo Trucks spolupracuje, takže 
jsme uvítali zájem o naše prostory servisu 
a tìšíme se na naši oboustrannì pøínosnou 
spolupráci,“ vysvìtluje an Hák, obchodní 
øeditel PE  Praha. 

Flexibilita jako nezbytnost 
edle pronájmu dopravní techniky je dal-

ším aktorem, který v souèasnosti ovlivòuje 
obchodní model podnikání v autodopravì, 
požadavek na maximální lexibilitu doprav-
cù. ýká se to nejenom objemu zakázek, ale 
i speciálních druhù pøepravovaného materi-
álu a zboží. Na takové požadavky dokáže 
PE  reagovat díky své celoevropské síti, 
rozsáhlému a modernímu vozovému par-
ku a pøedevším systému sdílení in ormací. 
„Informace o všech dostupných vozidlech 
vidíme díky internímu portálu v reálném 
čase a v úplné šíři. Naši kolegové ve Švéd-
sku, Nìmecku nebo Belgii mají k dispozici 

identický vozový park, který mohou bez-
prostøednì nabízet ke krátkodobým i dlou-
hodobým pronájmùm. Pochopitelnì to ne-
znamená, že pokud si nějaký vůz vyberete, 
musíte se pro techniku vydat do zahranièí. 
O pøistavení na naši centrálu v Praze se po-
staráme my,“ øíká an Hák.

Služby PE  se ale neomezují pouze 
na ull -servisový pronájem tahaèù, návìsù 
a další dopravní techniky po dobu urèe-
nou klientem. „Osvìdèil se nám princip 
individuálního řešení požadavků klien-
tů. Nabízené služby lze proto rozdělit do 
jednotlivých modulù, které lze libovolnì 
kombinovat. To nám umožňuje vyhovět 
konkrétním potřebám každého klienta. Full
-servis pronájem vozidel spoleènosti PEMA 
pak zahrnuje komplexní službu od zajištění 
údržby a oprav běžného opotřebení v rámci 
celoevropské servisní sítì, pøes pneuservis, 
správu pneumatik, telematiku, pojištìní, 
asistenci 24/7 po celé Evropì, pomoc pøi 
nehodách, èi defektu pneumatiky a v nepo-
slední øadì i poskytnutí náhradního vozidla, 
pokud není možné zajistit opravu do 24 ho-
din. Umíme se postarat i o vzhled vozidel ve 
firemním designu zákazníka. To jsou naše 
nástroje a služby, které umožňují individu-
ální řešení a okamžitou reakci na konkrétní 
požadavky klienta,“ uvádí an Hák.

Více informací o službách a aktuálních 
nabídkách PEMA Praha naleznete na 
www.pema.cz

PEMA
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FORD FOCUS ST-LINE 1.5 ECOBOOST
ZA 3 MŮŽE BÝT I VÝBORNĚ
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Stálice kategorie vozů nižší střední třídy Ford Focus se vloni představil ve své již čtvrté genera-
ci. Jeho design se už tak nevymyká zažitým pravidlům jako v roce 1998, kdy na trh přišla prv-
ní generace. S jiným konkurentem si ho však nespletete a ve výbavì ST -line vypadá opravdu 

fešácky. V genech má Focus vynikající jízdní vlastnosti, o které opìt nepøišel, mou zvìdavost však 
nejvíc vzbuzovala nová tříválcová patnáctistovka pod kapotou. Bude pro tuhle dnes již legendu 
dùstojnou motorizací?

Text a foto
Martin Felix
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ednu dobu hatchbacky nižší støední 
tøídy patøily k nejoblíbenìjšímu typu au-
tomobilù vùbec. ol  by mohl vyprávìt. 

óda S  je dnes ponìkud zastiòuje, 
Èeši s rozmaøilými nároky na prostor 
pak dávají pøednost spíš jejich kombi 
verzím. edy v pøípadì, když si nekoupí 
li tback oktávku, což vlastnì dìlají úplnì 
nejradìji. Praktické, pøimìøenì elegantní 
a s menšími èi vìtšími sportovními am-
bicemi jsou tak klasické hatchbacky už 
ne zcela bìžné zboží. Pøitom, jak uka-
zuje pøíklad nového ocusu, mít za své 
peníze co nejvíc železa, nemusí být vždy 
to nejvýhodnìjší. Ètvrtá generace ocu-
su se designérùm povedla a s pøispìním 
výbavy S  -line potìší i srdce milovníkù 
sportovních aut. vì koncovky vý uku, 
výrazné nárazníky, køidélko nad zadním 
oknem, nástavce prahù, plástvová møíž-
ka chladièe, e ektní èervené prošívání in-
teriéru a hliníkové pedály sice nejsou to, 
na co auto jezdí, ale oku zalahodí.

nteriér ocusu je nejen pøitažlivý, ale 
i dostateènì prostorný. Pøední sedaèky, kte-
ré se dají nastavit sportovnì nízko, dobøe 
podrží i v zatáèkách, což v S  dbajících 
hlavnì na pohodlí již nebývá pravidlem. 
Prostorovou nouzí netrpí ani zadní cestující, 
zavazadelník má objem 375 litrù. ato spíše 
nižší hodnota je pro bìžné potøeby dosta-
èující a nemusíte se složitì natahovat pro 
zakutálená zavazadla jako v 600litrových 
obøích ku rech. Když pak potøebujete stìho-
vat nìco objemnìjšího, jednoduchým sklo-
pením zadních opìradel pro tyto mimoøád-
né pøíležitosti získáte praktickou takøka do-
dávku. Kdo však má vyšší nároky na prostor 
èastìji, má již novì na trhu i variantu kombi, 
kde je k dispozici v základním uspoøádání 
pøesnì o 200 litrù více. Kde bych ovšem 
nìjaký ten litr pøidal v každém pøípadì, je 
palivová nádrž. 52 litrù opravdu není nijak 
velkorysých a o tisíci kilometrech bez tan-
kování si mùžete leda nechat zdát.

okus byl vždy øidièské auto, a to platí 
nadále. y jsme ho mìli v kombinaci no-
vého tøíválcového motoru 1,5 EcoBoost 
s manuální šestistupòovou pøevodovkou, 
což se nakonec ukázalo jako ideální øešení 
pro toho, koho ještì baví øídit. enhle mo-
tor jsme zvolili zámìrnì, nebo  tøíválcové 
uspoøádání, kdy se pøi malé zátìži navíc 
jeden válec odpojuje, není pro kubatu-
ru 1 497 cm3 zrovna tradièní. gregát byl 
v testovaném voze naladìn na 110 k /150 
k.  nabídce je i silnìjší varianta 134 k , 
ve iestì S  umí dokonce 147 k .  tato 
slabší motorizace pro zábavné a svižné 
ježdìní bohatì staèí. 240 Nm toèivého mo-
mentu je k dispozici už od 1 600 ot/min, 
a tak auto netrpí žádnou malátností ani 
v nízkých otáèkách, jeho reakce na pøidání 
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plynu jsou vždy velmi rychlé a hezky táh-
ne až za hranici 6 tisíc. rychlení 8,8 s. 
na stovku je pìkná hodnota a maximál-
ka 210 km/h rovnìž nikoho neurazí. Kdo 
by oèekával sekaèkovitý zvuk a ménì 
kultivovaný projev spojovaný s jinými 
tøíválci, bude velmi pøíjemnì pøekvapen. 
Po nastartování není témìø šance rozpo-
znat poèet pracujících pístù ani uchem, 
ani podle vibrací. rochu jadrnìjší zvuk 
k nám dolehne až pøi razantní akceleraci, 
ale není vùbec nepøíjemný, natož potup-
ný. Kdo už odvykl øazení, u tohoto pøesnì 
a lehce øadícího manuálu si vzpomene, 
že to vlastnì mùže být i zábava. Stejnì tak 
musíme pochválit naprosto pøesné a pøí-

jemnì strmé øízení a podvozek se zadním 
víceprvkovým zavìšením a adaptivními 
tlumièi, které udrží ve styku s vozovkou 
velká osmnáctipalcová kola i na ne zcela 
rovném povrchu. ni v kom ortním na-
stavení si ovšem s ještì neopravenými 
úseky 1 nedovede poradit k naprosté 
spokojenosti. Spokojeni ovšem budete na 
jakékoliv zakroucené silnici, kde si vzpo-
menete i po tøiceti letech za volantem, že 
øízení nemusí být jenom nutnost, mùže 
být i zábava. ožná tahle radost z jízdy 
a zimní pneumatiky zpùsobily, že jsme 
se dost vzdálili od slibované pìtilitrové 
spotøeby, ale inálních 7,3 l/100 km není 
rozhodnì žádná katastro a. ak mne nì-
kdy mezinárodní jury vybírající evropské 
auto roku svou volbou drahého a omeze-
nì použitelného elektromobilu ponìkud 

rozhodí, s porotou èeského automobilu 
roku, která zvolila právì ocus, napros-
to souzním. zhledem k startovací cenì 
389 900 Kè za ocus s motorem 1.0 Eco-
Boost je to vstøícná nabídka pro široké 
vrstvy motoristù.  i cena 667 tisíc je za 
tento rychlejší, dobøe vybavený a estetic-
ky vytøíbený model snadno obhajitelná.
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DAF VYLEPŠUJE VOZIDLA DO LOMU I NA SILNICI
Text a foto
Martin Felix

Rok 2018 ukonèil DAF 
jako druhá nejvìtší 
znaèka nákladních vo-

zidel v Evropě s tržním podí-
lem 16,6 % v kategorii těžkých 
vozidel. Byl jednièkou na sedmi 
trzích, vyrobil rekordní poèet 
67 000 vozidel a je v Evropě již 
øadu let silným lídrem na trhu 
tahaèù. 

 tohoto dùvodu chce upev-
nit svou pozici v kategorii pod-
vozkù pro montáž nástaveb 
a vozidel pro stavebnictví. 
Proto rozšiøuje svoji nabídku 
o celou øadu nových kon igu-
rací vozidel, vèetnì podvozku 
8 4 se dvìma pohánìnými tan-
demovými nápravami a zadní 
øízenou vleèenou nápravou. 
Nizozemský výrobce náklad-
ních vozidel dále pøedstavu-
je 10tunovou pøední nápravu 
vlastní konstrukce a zcela no-
vou 7,5tunovou zadní vleèenou 
nápravu. S vylepšenými vozidly 
jsme se seznámili v pískovém 
lomu i na silnici v andaluských 
kopcích nedaleko alagy.

Novinka:
10tunová pøední náprava
Kromì stávajících pøedních 

náprav s nosností 7,5 tuny, 8 tun 
a 9 tun se od druhé poloviny 
tohoto roku objeví v nabídce 
spoleènosti  také 10tunová 
pøední náprava pro modely  

a . o je dùležitá opce zejmé-
na pro stavebnictví, kde bývá 
velmi zatížená pøední èást vo-
zidla  napøíklad pokud je jeøáb 
nebo hydraulická ruka umístì-
na za kabinou. Nová 10tunová 
pøední náprava je odpružena lis-
tovými pružinami se tøemi listy. 

Eliminuje se tak riziko pøetížení 
v dùsledku èásteèného zatížení 
pøi nevhodném rozložení nákla-
du. Nová 10tunová pøední ná-
prava je k dispozici pro modely 

 a  v kon iguracích s jednou 
pøední nápravou a motorem P -

  -11 nebo  -13. 

CF 530 FAD Construction (8x4)

CF 480 FAW (8x4)
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Novinka: 7,5 tunová vleèená 
náprava s jednomontáží
Spoleènost  dále pøed-

stavuje zcela novou 7,5tunovou 
vleèenou nápravu s jednomon-
táží. yznaèuje se novou kon-
strukcí, nosná èást nápravy je 
odlévaná. ùže se pochlubit 
ještì vìtší tuhostí a robustností, 
i když byla její hmotnost sníže-
na o 10 kilogramù. Statická nos-
nost nápravy se zvýšila o celých 
25 %, na 26 tun. o je dùležité, 
pokud je vìtšina zatížení bìhem 
nakládky a vykládky krátkodo-
bì na poslední zadní nápravì. 
Nová 7,5tunová vleèená zadní 
náprava nalezne své uplatnìní 
pøi dopravì ve stavebnictví u vo-
zidel s nástavbou urèených pro 
ménì tìžké práce. ypickými 
pøíklady jsou napøíklad nataho-
váky kontejnerù nebo pøepra-
va stavebního materiálu, kdy 
je vozidlo vybaveno jeøábem 
umístìným na zadní èásti za ná-
stavbou.  Nìmecku je tento typ 
vleèené nápravy èasto používán 
u vozidel urèených pro pøepravu 
výmìnných nástaveb B , které 
v této zemi pøevažují. Nová vle-
èená náprava je rovnìž dostup-
ná pro tahaèe modelové øady  
a . de je vhodná, pokud se 
tato vozidla používají napøíklad 
pro tahání nízkých návìsù nebo 
pro soupravy s celkovou hmot-
ností pøes 44 tun.

Pohánìná tandemová 
náprava pro modely CF a XF 
Pro vozidla 6 4 a 8 4 mode-

lové øady  a , která èasto 
jezdí v terénu a vyžadují vìtší 
trakci, nabízí spoleènost  
tandemové pohánìné nápravy 
s nízkými nároky na údržbu. 
První je varianta S 1132 , 19tu-
nová tandemová náprava bez 
kolových redukcí, odpružená 
listovými pružinami a vybavená 
kotouèovými nebo bubnovými 
brzdami. Používá se zejména 
u lehkých domíchávaèù betonu 
8 4, které jsou zvláštì oblíbené 
ve elké Británii a rsku.Pro tìžší 
dopravu nabízí spoleènost  
21tunovou a 26tunovou variantu 
nápravy bez kolových redukcí. 
ato tandemová náprava s ozna-

èením S 1360  je vybavena ko-
touèovými brzdami a pneuma-
tickým odpružením a montuje se 
na tahaèe a podvozky se tøemi 
a ètyømi nápravami. 

Pro tìžkou pøepravu má spo-
leènost  k dispozici také 
21tunovou a 26tunovou tande-
movou nápravu s kolovými re-
dukcemi: jde o variantu s ozna-
èením H 1670 , která mùže 
být odpružena listovými pery 
a je vybavena bubnovými brz-
dami. oto provedení je vhod-
né nejen pro tìžký provoz, ale 
rovnìž je možné je využít pro 
terénní aplikace. ùležitým 
aktorem pro co nejnižší spo-
tøebu paliva je výbìr z nejménì 
deseti stálých pøevodù zadní 
nápravy od 3,46:1 do 7,21:1, 

v závislosti na typu tandemové 
nápravy . Nejtìžší stálé pøevody 
znamenají nižší otáèky motoru 
pro optimální spotøebu paliva. 

hce -li zákazník dosáhnout mi-
nimálních možných provozních 
nákladù, interval výmìny oleje 
v nápravì je u tandemových 
náprav tøi roky nebo 450 000 
kilometrù.   

  
Rozšíøená nabídka podvozkù

edle nové øady náprav do-
plòuje spoleènost  svou 
nabídku také o mnoho nových 
kon igurací podvozkù. 

Novinka: Modely CF a XF 8×4 
s pohánìnou tandemovou ná-
pravou a øízenou vleèenou zad-
ní nápravou 

Novou kon igurací v již tak 
bohatém port oliu ètyønápra-
vových vozidel s jednoduchý-
mi a dvojitými nápravami je 

, který bude z výrobního 
závodu k dispozici ke konci to-
hoto roku. de o ètyønápravový 
podvozek  nebo . adní 
„tridem“ se skládá z tandemo-
vé pohánìné nápravy S 1360  
bez kolových redukcí nebo 
z tandemové pohánìné nápra-

CF 450 FAQ (8x2)

CF 450 FAD Construction (8x4)
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vy H 1670  s kolovými reduk-
cemi a z øízené vleèené zadní 
nápravy umístìné za tandemo-
vou nápravou.

elková hmotnost nového 
podvozku 8 4  je H  
37 tun a díky vleèené zadní 
nápravì s ním lze velmi pøesnì 
manévrovat. Polomìr otáèení 
je pøibližnì pouhých 7,8 metru, 
takže varianta 8 4  se ide-
álnì hodí pro pøepravu velkých 
nebo tìžkých nákladù na sta-
veništích, kde je relativnì málo 
místa. Nový podvozek lze per-
ektnì využít jako sklápìèku, 
natahovák kontejnerù nebo pro 
soupravu s nakládacím jeøábem 
v zadní èásti podvozku. 

Novinka: Model CF 10×4 
Spoleènost  nyní ve spo-

lupráci s partnerskou nizozem-
skou spoleèností Estepe nabízí 
sklápìè  10 4 pro velmi tìžké 
provozní podmínky. e vybave-
ný dvìma øízenými 10 tunovými 
pøedními nápravami, hydraulic-
ky øízenou 10 tunovou vodicí 
nápravou kterou lze také zved-
nout  a tandemovou pohánìnou 
nápravou H 1670  s kolovými 
redukcemi a pneumatickým 
odpružením. žiteèné zatížení 
této „speciální“ varianty, která 
se bude využívat pøedevším pro 
pøepravu tìžkých nákladù písku, 
štìrku a kamene, je pøibližnì 30 
tun, pøièemž celková hmotnost 
je 49 tun.  pøes velký poèet 
náprav je díky promyšlené kon-
strukci prostor pro 350litrovou 
palivovou nádrž.

Model XF FTM: Tahač 8×4 
s nápravou tridem

ahaè pro tìžkou pøepravu  
 poslední generace zatím 

nebyl pøedstaven mezinárodní 
odborné veøejnosti. ento mo-
del je tahaè 8 4 s tandemovou 
pohánìnou nápravou S 1360  
nebo H 1670  a øízenou vodi-
cí zadní nápravou. ohromady 
tvoøí nápravu tridem. Pùsobivý 
model  je ideální pro speciální 
aplikace pøepravy, kde mohou 
v soupravì dosáhnout celkové 
hmotnosti až 120 tun. yužití 
jednoduché pøední nápravy a tøí 
zadních náprav znamená, že lze 
plnì využít zatížení náprav, aniž 
by došlo k pøekroèení zákonem 
povolených zatížení náprav. 

Podvozek modelu   
má rozvor 4,65 metru a charak-
terizuje jej relativnì kompaktní 

konstrukce a technická hmot-
nost H  41 tun. o nabízí vý-
znamné výhody v oblasti ovla-
datelnosti a umístìní toènice. 

odel   je tahaè se ètyø-
mi nápravami, který se dodává 
v rùzných kon iguracích. První 
je verze s 8tunovou pøední ná-
pravou, s 8tunovou vodicí zadní 
nápravou a 21tunovou tande-
movou nápravou H 1670  s ko-
lovými redukcemi, která dosa-
huje celkové hmotnosti 34 tun. 

alší je model   dostup-
ný také s 9tunovou nebo novì 
s 10 tunovou pøední nápravou, 
8tunovou vodicí zadní nápra-
vou a 26tunovou tandemovou 
nápravou s kolovými redukce-
mi. aximální zatížení toènice 
tahaèe návìsu je pro oba mode-
ly pøibližnì 24, resp. 31 tun.

Novinka: Podvozek XF 8×2 
se dvìma øízenými pøedními 
nápravami

 je kon igurace podvozku 
8 2 se dvìma øízenými pøed-
ními nápravami 8 nebo 9 tun  
a s øízenou vleèenou zadní ná-
pravou 7,5 tuny  za pohánìnou 
nápravou. ato verze je již do-
stupná jako model  a nyní ji 
lze objednat také jako model . 

Obdobnì jako u srovnatelné-
ho modelu  i model   
zaruèuje celkovou hmotnost 
vozidla až 37 tun. eho øízená 
vleèená zadní náprava posky-
tuje maximální manévrovatel-
nost, což je ideální pro rozváž-
ku stavebních materiálù a také 
napøíklad u vozidel, kdy je za 
kabinou tìžký nakládací jeøáb. 

LF a CF Construction
Spoleènost  bude nadále 

nabízet modely onstruction 
øad L  a , zvláštì pro vozidla, 
která pravidelnì jezdí v terénu. 

odely onstruction charak-
terizuje speci icky navržený 
nárazník a møížka chladièe, ná-
jezdový úhel 25  a více než do-
stateèná svìtlá výška 32 cm L , 
resp. 40 cm . o znamená, 
že s nimi lze jezdit i v tìžkém te-
rénu. Navíc jsou všechny mode-
ly  onstruction vybaveny 
3 milimetry silným ochranným 
ocelovým krytem chladièe. 
Speciální schùdek za kabinou 
a madlo na støeše modelu  

onstruction umožòuje rychle 
a snadno nahlédnout do nástav-
by s nákladem nebo zkontrolo-
vat náklad.

XF 530 FTM (8x4)

CF 480 FAD (10x4)



TECHNIKA

27ransport magazín 5/2019

odel  onstruction je do-
stupný jako tahaè 6 4  nebo 
podvozek 6 4  a 8 4 . 

šechny varianty jsou vybave-
ny tandemovou pohánìnou ná-
pravou. odel  je verze se 
dvìma øízenými pøedními ná-
pravami.  onstruction mají 
ve standardní výbavì speciální 
terénní režim pøevodovky ra-

on, který umožòuje optimál-
ní øazení v nároèném terénu. 

mìny rychlostních stupòù 
jsou mimoøádnì rychlé a zajiš-
ují maximální trakci pøi vyso-

kých otáèkách motoru.

Pohánìcí soustavy DAF: Vý-
konné a efektivní

aximální toèivý moment 
pøi nízkých otáèkách: typické 
vlastnosti pohánìcích soustav 
P  poslední generace se 
per ektnì uplatní u vozidel pro 
stavebnictví. aximální toèivý 
moment robustního motoru P -

  -11 o zdvihovém obje-
mu 10,8 litru a motoru P  

 -13 o zdvihovém objemu 
12,9 litru v modelech   
a  s výkony 220 k /299 k až 
390 k /530 k  mají špièkový vý-
kon pøi otáèkách motoru nižších 
než 1 000 min -1.  kombinaci 
s automatizovanými pøevodov-
kami ra on poslední generace, 
s 12 a 16 pøevodovými stupni, za-
ruèují vynikající výkon za všech 
okolností. ozidla   jsou 
také k dispozici s 6,7litrovým mo-
torem P  P  -7 o výkonu 
172 k /234 k až 239 k /325 k.

ozidla v øadì L  pohání výkonný ètyøvál-
cový motor P  P  -4 o zdvihovém ob-
jemu 3,9 litru, motor P  P  -5 o zdvi-
hovém objemu 4,5 l a šestiválcový motor 
P  P  -7 o zdv ihovém objemu 6,7 lit-

ru, jejichž výkony se pohybují v rozsahu od 
115 k /156 k do 239 k /325 k. Nabídka 
pøevodovek je pùsobivá: k dispozici jsou 5 -, 
6 -, 9 - nebo 12stupòové pøevodovky, manu-
ální, automatizované nebo plnì automatické 
 je možné volit optimální pohánìcí sousta-

vu pro všechny typy provozu.

LF 210 FA (4x2)

LF 290 FA Construction (4x2)
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JUNGHEINRICH PØICHÁZÍ 
S INICIATIVOU STOP DØINÌ 

Spoleènost ungheinrich È  s.r.o. pøed-
stavuje v rámci iniciativy S OP N  
kompletní øadu ruèních elektrických vozí-
kù. anipulace s tìžkými paletami je pøi 
použití mechanického vozíku yzicky velmi 
nároèná. Elektrické paletové vozíky naproti 
tomu umožòují daleko rychlejší a pohodl-
nìjší práci. ungheinrich má v nabídce vozí-
ky vhodné pro každou pøíležitost: od denní 
dávky v jednotkách hodin až po tìžké nasa-
zení v non -stop provozu. 

„Zjistili jsme, že spousta zaměstnanců 
v logistice i výrobě stále používá mechanické 
paletové vozíky na každodenní tahání velmi 
těžkých nákladů. Myslíme si, že v současné 
době, kdy elektrické paleťáky startují již na 
39 900 Kè, je to zbyteèná døina. Na strán-
kách stop -drine.cz nabízíme informace ke 
kompletní øadì ruènì vedených elektrických 
vozíkù i øadu referencí,“ øíká artin Koudel-
ka, vedoucí marketingu ungheinrich È . 

Rychlá a pohodlná práce
Pøíklady z praxe ukazují, že po nasaze-

ní elektrických paletových vozíkù dochází 
k okamžité zmìnì. Práce je rychleji hotová 

a obsluha není unavená, což pøispívá i k vyš-
ší bezpeènosti práce. „Døíve jsme pøekládali 
kamiony za pomocí èelního vozíku a ruèní-
ho paleťáku. Překládka nyní probíhá výrazně 
rychleji a je pohodlnìjší,“ øíká iøí Kavánek, 
jednatel irmy K P line s.r.o.

Lepší pracovní podmínky mohou oslovit
kvalitní zamìstnance

rgumentem pro elektri ikaci paletových 
vozíkù ale zdaleka není jen výkon a e ekti-
vita. „V dnešní době, kdy je nouze o kvalit-
ní pracovníky se jedná o zajímavý benefit, 
který může být pro řadu pracovníků výraz-
ným impulzem k setrvání ve firmì. Navíc se 
výrazně snižuje riziko pracovních neschop-
ností,“ doplòuje artin Koudelka.

Rùzné varianty pro jakékoliv nasazení
Každý provoz je speci ický, nìkdo po-

tøebuje vozík na více smìn dennì, nì-
kdo dvakrát do týdne složí kamion a pak 
vozík nepoužívá.  právì v šíøi port olia 
elektrických paletových vozíkù nastal vý-
razný posun oproti minulosti. ungheinrich 
pøipravil v rámci iniciativy na ebu .
stop -drine.cz ucelený pøehled všech mož-

ností elektrických vozíkù, kde si podle zá-
kladních kritérií mùže vybrat vhodný vozík 
opravdu každý.

„Poměr cena výkon je důležitým fak-
torem i pøi nákupu manipulaèní techniky. 
Naše nejvýkonnìjší stroje jsou špièkou 
v oboru a jsme s nimi velmi úspìšní, nic-
méně ne každý nutně potřebuje vysoký 
výkon. A právì proto jsme se vydali i ces-
tou výroby jednodušších vozíkù s menším 
výkonem a logicky i nižší cenou tak, aby 
nabízený pomìr cena -výkon dával smysl 
i v ménì nároèných nasazení,“ vysvìtluje 

artin Koudelka.

Dostupná Lithium -Iontová technologie
alším argumentem pro nahrazení ruèní 

práce elektrickou je Lithium - ontová techno-
logie v bateriích. Lithiová baterie umožòuje 
mezidobíjení v jakémkoliv okamžiku a záro-
veò není nutné dobíjet baterii do plné ka-
pacity. K úplnému nabití navíc staèí pouze 
1,5 hodiny a již za 30 minut je baterie nabitá 
na 50 % své kapacity. „Díky tìmto vlastnos-
tem je práce s Lithiovými bateriemi napros-
to bezpečná a bezúdržbová. Oproti využití 

• Elektrické paletové vozíky již od 39.900 Kč 
• Kompletní řada ručně vedených elektrických vozíků pro každou aplikaci
• Okamžitá úleva od těžké fyzické práce 
• LI -ION baterie pro snadné a flexibilní dobíjení z běžné zásuvky

NA PODPORU ERGONOMICKÉ A BEZPEÈNÉ PRÁCE 
Jungheinrich Lehké a kompaktní vozíky s Lithium-Iontovou baterií 

jsou vhodné pro pøevoz v nákladních vozech
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vozíkù s olovìnými bateriemi odpadá nut-
nost dolévání elektrolitu do èlánkù baterie 
a s vozíky tak může pracovat kdokoliv bez 
nutnosti specifického školení na práci s bate-
riemi. V letošním roce navíc uvádíme na trh 
základní model elektrického paleťáku s Lithi-
ovou baterií, který je s cenou 39.900, - do-
stupný opravdu každému. Nejedná se sice 
o vozík pro celodenní nasazení, ale jako po-
mocník pro manipulaci s těžkými břemeny, 
nebo na nedokonalé podlaze na 1 -2 hodiny 
èisté práce dennì je naprosto dostaèující,“ 
shrnuje výhody Pavel Králík, produktový 
manager spoleènosti ungheinrich.

O spoleènosti Jungheinrich
Spoleènost ungheinrich, založená v roce 

1953, je jedním z pøedních poskytovatelù in-
tralogistických øešení. S rozsáhlým port oliem 
vysokozdvižných vozíkù, logistických systémù 
a služeb nabízí spoleènost ungheinrich svým 
zákazníkùm na míru uzpùsobená øešení spl-
òující výzvy Prùmyslu 4.0. Skupina se sídlem 
v Hamburku je reprezentována svými vlast-
ními zastoupeními pøímého prodeje ve 40 
zemích a partnerskými spoleènostmi ve více 
než 80 zemích z celého svìta. Spoleènost un-
gheinrich po celém svìtì zamìstnává pøibliž-
nì 18 000 lidí a v roce 2017 skupina vykázala 
obrat ve výši 3,4 miliardy E . 

Vozíky lze dobíjet z obyčejné zásuvky

DEN ÈESKÉ LOGISTIKY NA FPH VŠE V PRAZE
ne 11. dubna probìhl ve enclovského aule y-

soké školy ekonomické v Praze en èeské logistiky. 
ato událost byly rovnìž pøíležitostí pro udílení me-

zinárodních certi ikátù E BLc. Katedra logistiky a-
kulty podnikohospodáøské ysoké školy ekonomické 
v Praze totiž, jako druhá veøejná vysoká škola v È , 
koncem minulého roku získala prestižní mezinárodní 
akreditaci Evropské logistické asociace EL . „Pro ka-
tedru logistiky FPH VŠE v Praze to znamená, že úspěš-
né absolvování studia naší vedlejší specializace Logis-
tika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, nám nyní 
umožňuje bez jakýchkoliv dalších náležitostí (kurzů 
èi zkoušek) udìlit mezinárodnì uznávaný certifikát 
ELA v úrovni „kandidát“. Certifikát ECBLc osvìdèuje 
kvalitu odborného logistického vzdìlání. Tento cer-
tifikát je vydáván ELA v Bruselu. Předpokládáme, že 
do budoucna by možná třetina našich absolventů tuto 
certifikaci mohla získat,“ uvedl doc. r. ing. adek 
Novák, Sc.  - vedoucí katedry logistiky.
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PROJELI JSME ELEKTRICKÝ 
RENAULT MASTER Z.E.

aster .E. jistì nebude dodávkou, která 
celý den brázdí dálnice. e to naopak vozi-
dlo vhodné na mìstskou rozvážku, kde pro 
nìj nebude hendikep 120kilometrový do-
jezd, ale naopak jeho 100% elektrický po-
hon mu zajistí pøístup i do tìch nejregulo-
vanìjších mìstských zón.  souèasné dobì 
jsou v nabídce dva modely  urgon a ploši-
na k dostavbì, a to v šesti verzích tøí rozdíl-
ných výšek a dvou délek. ejich nákladový 
prostor je od 8 do 13 m3 a užiteèné zatížení 
se pohybuje okolo jedné tuny. Synchronní 
elektromotor dává výkon 57 k /76 k dis-
ponuje toèivým maximálním momentem 
225 Nm. Elektrickou energii uchovává 
lithium -iontová baterie skládající se ze 198 
èlánkù ve 48 modulech a vážící 255 kg. ejí 
kapacita je 33 k h. aximální rychlost je 
100 km/h, v režimu Eco je pak omezena na 
80 km/h. ojezd se reálnì pohybuje okolo 
120 km. Nabíjet astera lze tøemi zpùsoby. 
Nejdéle to pochopitelnì trvá z bìžné zá-
suvky, kdy na plné nabití je tøeba 17 hodin. 

 veøejné dobíjecí stanice se úplného nabi-
tí doèkáte po šesti hodinách, za hodinu si 
poøídíte dojezd na 25 km. o areálu irmy 

si také lze zakoupit vlastní depotní dobíjecí 
stanici o výkonu 32 /230 /7,4 k , která 
plné dobití zvládne rovnìž za 6 hodin.

oba elektrická rozhodnì nepoèítá s øi-
dièem, jehož noha bude pedál akcelerátoru 
ovládat stylem cihla a jeho hlavní ctižádos-
tí bude dosahování co možná nejvyšších 
rychlostí. en daleko nedojede. Naopak je 
tøeba maximálnì využívat topogra ických 
podmínek, èíst provoz a v pøípadì nutnosti 
i omezit tepelný kom ort, a  již v zimì pøi to-
pení nebo v létì s využíváním klimatizace. 
Pouštìt rádio si mùžete. ùležitým akto-
rem ovlivòujícím reálný dojezd je využívá-
ní rekuperace. o ani v asteru omezit 
nelze, žádný režim plachtìní není 
k dispozici, jízda z delšího strmé-
ho kopce však dojezd viditelnì 
zvýší. y jsme enault vzali na 
ponìkud odvážnou projíž ku na 

1 do Posázaví, což nebude jeho 
typický rajón. zhledem k maxi-
mální konstrukèní rychlosti jsme se 
pokornì zaøadili do pravého pruhu 
mezi kamiony, kde jsme udržovali 

jejich standard. ocela s tím šlo žít, a pøes-
tože zdolání osmdesátikilometrové trasy 
vedoucí z vìtší èásti po dálnici a z menší 
nahoru dolu posázavským kaòonem trochu 
vzbuzovalo obavy, do cíle v domovských 
Èestlicích jsme dorazili s baterií ještì z více 
než ètvrtiny nabitou. no, aster .E. pa-
tøí pøedevším do mìsta, které ocení jeho 
tichý bezemisní pohon a kde bude moci 
pøi èastých zmìnách tempa jízdy tìžit z vý-
hod rekuperace pohybové energie zpìt na 
elektrickou. o nejen prospìje dojezdu, ale 
pøi troše pøedvídavosti prakticky nepoužije-
te provozní brzdy. y jsme se pøesvìdèili, 
že i pøípadný výjezd za hranice mìstských 
aglomerací je možný, okolní provoz neza-
stavíte a zpìt na základnu se v poøádku vrá-
títe z 50 kilometrù vzdálené destinace.

Jestliže elektrické tahače jsou zatím poněkud scifi a po silnicích jezdí především 
v plánech Elona Muska, elektrická dodávková vozidla jsou už reálně mezi námi. 
Souèasný Renault Master Z.E. sice nemá ještì pro Èeskou republiku homologa-

ci, ale v řadě západoevropských zemí se již normálně prodává. S příchodem nového 
modelu se jistě dočkáme i my, současný model jsme ale na českých silnicích již také 
mohli vyzkoušet.

Text a foto
Martin Felix



Zdibsko 495
250 67 Klecany
tel.: +420 283 009 111
e-mail: info@pema.cz

www.pema.cz pronájem nákladních vozidel

Flexibilní
řešení
pro vaše podnikání
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SOUTĚŽ SCANIA DRIVER COMPETITIONS 

 areálu servisu Scania v odleticích se 
v sobotu utkalo 14 nejlepších øidièù nejen 
o vítìzství v èeském národním inále, ale 
soutìžilo se zároveò o letenku do véd-
ska. Nejlepší øidiè totiž získal právo repre-
zentovat Èeskou republiku v evropském 
inále, které se bude konat koncem kvìtna 

v S dert lje.  nìm pak vítìz mimo jiné 
získá 100 000 E  na nákup nového vo-
zidla znaèky Scania. 

14 nejlepších øidièù z Èeské republiky
o èeského inále postoupilo 14 nej-

lepších øidièù nákladních vozidel a v prv-
ním kole na nì èekaly 3 disciplíny. Na 
prvním stanovišti zvaném „kontrola pøed 
jízdou“ museli inalisté na vozidle odhalit 
10 závad, které by jim bránili v provozu 
na veøejných komunikacích. ruhá disci-
plína nesla název „Super Z“. de mohli 
øidièi naplno projevit své øidièské schop-
nosti pøi couvání a tìsném manévrování 
s návìsem. ak už z názvu vyplývá, tra  
mìla tvar písmene „Z“ a soutìžící museli 
nejen správnì zalomit návìs, ale ještì bì-
hem couvání a následné jízdy vpøed sho-
dit kužely pøesnì daným zpùsobem, což 
ještì zvýšilo nároènost a pøesnost øízení. 
Poslední disciplína prvního kola pak byla 

tzv. „vodní výzva“. a kabinou nákladní-
ho vozidla Scania byla umístìna nádrž na 
1000 litrù vody. Soutìžící museli ve vy-
mezeném prostoru shodit 5 kuželù pøesnì 
de inovanou èástí vozidla v urèeném èa-
sovém limitu a zároveò pøi manévrování 
vylít co nejménì vody. 

Semifinále a boj o letenku do Švédska
o semi inále se díky bodovému zisku 

z pøedchozích 3 disciplín probojovali 4 nej-
lepší øidièi. ezi nimi byl Pavel Neterda, 
který už v minulosti toto èeské národní i-
nále ovládl a dokonce pak ve védsku po-
stoupil až do semi inále. alším inalistou 
se stal vítìz loòského Scania O2ntrol upu 

lastimil Schimmel a pak dvojce øidièù spo-
leènosti HOP  omáš Plášil a artin Køíž. 

Semi inále, následnì také boj o 3. místo 
a inále se konalo systémem jeden proti 
jednomu.  disciplínì zvané „Poraz krále“ 
museli øidièi shodit ve vymezeném pro-
storu 2 kužely zadní èástí návìsu a další 
dva pak pøedním kolem tahaèe. 

 prvním semi inále porazil omáš Plá-
šil lastimila Schimmela a ve druhém pak 
zdolal artin Køíž Pavla Neterdu. 

e inále se tak utkali dva kolegové ze 
spoleènosti HOP  s.r.o. artin Køíž a o-
máš Plášil. Úspìšnìjší byl druhý jmenova-
ný, který získal nejen titul nejlepšího èes-
kého øidièe, ale hlavnì možnost úèastnit se 
evropského inále ve švédském S dert lje. 

„Je to obrovský úspìch, vùbec jsem 
to nečekal. Do soutěže jsem se přihlásil, 
abych zjistil, zda na to vùbec mám,“ øíkal 
tìsnì po vítìzném inálovém duelu.  do-
dává: „Věřím, že ve Švédsku předvedu 
dobrý výkon. Scania mi sedí, je to nejlepší 
auto, ve kterém jsem kdy jel.“

o védska ho doprovodí další dva 
nejlepší øidièi.  pozici náhradníka poletí 
druhý v poøadí artin Køíž a o své zkuše-
nosti z evropského inále se urèitì podìlí 
Pavel Neterda, který nakonec obsadil tøe-
tí místo. 

Z témìø 1 400 úèastníkù se do èeského národního finále v Modleticích probo-
jovalo 14 nejlepších øidièù nákladních vozidel. Celkem je èekaly 4 nároèné 
disciplíny, které dùkladnì provìøily jejich øidièské schopnosti. 

OVLÁDL TOMÁŠ PLÁŠIL ZE SPOLEÈNOSTI HOPI S.R.O.
Scania
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NEW DAILY PØEDSTAVENO V TURÍNÌ

Technologie ve službách řidi-
èe s asistovaným øízením a vyš-
ší bezpeèností

Ne  aily pøedstavuje kom-
pletní øadu Pokroèilých jízdních 
asistenèních systémù, které dá-
vají øidièi možnost soustøedit se 
na práci a zvyšují jeho bezpeè-
nost. Pøi vývoji tìchto prvkù se 

E O zamìøilo na unkènost 
a pomoc øidièùm pøi jízdì ve 
mìstì.

Pokroèilý nouzový brzdný 
systém a ity Brake P O pøed-
chází nehodám pøi rychlosti do 
50 km/h, nebo pøi vyšších rych-
lostech mírní náraz. utomatic-
ky rozpozná pøípadnou nehodu 
a podle toho bez zásahu øidièe 
brzdí, a pøispívá tak k jejich 
bezpeènosti. Ne  aily jde 
díky ity Brake P O ještì dále, 
protože pøedchází nehodám pøi 
rychlostech nižších než 5 km/h.

Ne  aily také využívá tech-
nologie ke snižování míry stresu 
øidièe. e mìstech, kde zákaz-
níci èasto øídí v husté dopravì, 
oceníte ueue ssist, protože 
dokáže sledovat vozidlo pøed 

sebou a ovládat plyn a brz-
dy, takže si sám udržuje místo 
v øadì a snižuje stres z neustálé-
ho zastavování a rozjíždìní.

Ne  aily je první 7,2tunové 
vozidlo, které nabízí unkce ue-
ue ssist a ity Brake P O. dap-
tivní tempomat spolu s ueue 

ssist navíc udržuje nastavenou 
rychlost a bezpeènou vzdálenost 
od vozidla pøed sebou a Pro-

ctive Lane Keeping ssist díky 
aktivnímu øízení pøedchází tomu, 
aby vozidlo náhodou nevyjelo 
z jízdního pruhu.

Crosswind Assist zase pomá-
há řidiči udržet vozidlo stabil-
nì v pruhu pøi boèním vìtru.

Nová LE  svìtla vydávají 
mnohem ostøejší svìtlo, které 
dosáhne dále, èímž se zvyšuje 
viditelnost a zpozorování pøe-
kážek o 15 %. íky tomu se za 
špatných svìtelných podmínek 
zvyšuje bezpeènost. ìstský 
režim zvyšuje podíl asistence 
posilovaèe øízení, takže úsilí vy-
naložené k otoèení volantu se 
mùže snížit až o 70 %. Prùjezd 
ulicemi mìsta tak bude hraèka.

Ne  aily pomáhá øidièi 
i v nároèných jízdních podmín-
kách, a to díky unkcím jako øí-
zení sjezdu ze svahu, která po-
máhá sjíždìt pomalu a bezpeè-
nì z dlouhých, prudkých svahù, 
a raction Plus, která udržuje 
vozidlo na kluzkém povrchu, 
napø. na písku, blátì nebo snì-
hu. Ne  aily je prvním vozi-
dlem ve své tøídì, které tyto dvì 
unkce na vozech se zadním ná-
honem nabízí. novativní služ-
ba dálkové asistence umožòuje 
provádìt zmìny datových sad, 
diagnostiku a dokonce nahrát 
so t are na dálku, takže nemu-
síte ani jezdit k prodejci. o pøi-
náší výrazné výhody provozu 
vozidla a podnikání zákazníka.

ata v reálném èase poskyt-
nutá vozidlem aily zároveò 
pomáhají znaèce E O vytvá-
øet nové nabídky inancování na 
míru. yto plány berou v úvahu 
výkyvy v provozu zákazníka, 
které mohou znamenat, že vozi-
dlo se využívá ménì, než se èe-
kalo, a podle toho upravit plat-
by. ata také spoleènosti E O 
umožòují provádìt pøesné pøed-

povìdi využití vozidla a vytváøet 
dohody o údržbì, které vyhovují 
provozu zákazníka.

Konektivita Ne  aily také 
nabízí telematická øešení, která 
øidièùm a správcùm vozových 
parkù pomáhají optimalizovat 
jejich úèinnost. Portál y ai-
ly dostupný také pøes aplikaci 

y aily umožòuje vlastníkùm 
sledovat svou aily z poèítaèe 
v kanceláøi nebo na cestách 
z mobilního zaøízení. ohou 
analyzovat výkon a spotøebu 
paliva, ale i jízdní styl øidièe. 

aily také odesílá pravidelné 
chytré zprávy o dùležitých pa-
rametrech vozidla s návrhy, jak 
zlepšit jízdní styl a ušetøit pali-
vo. ákazníci mohou také plá-
novat servis aily, aby její úèin-
nost využili na maximum.

Správcùm vozových parkù 
Ne  aily poskytuje Správa 
vozového parku E O od 

erizon onnect øešení, které 
jim dává možnost snižovat vý-
daje na vozový park díky lepší 
navigaci, viditelnosti vozidel, 
pokroèilé diagnostice motoru 

Iveco
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a zprávám o dojezdu v reálném 
èase. alší unkce mohou po-
moci zvládat zpoždìní, zavá-
dìt mìnící se rozpisy doruèení 
a reagovat rychleji na zákaz-
níky, zlepšit plánování údržby 
a bezpeènost parku, sledovat 
hodiny øidièe, a mnohem více. 

ákazníci, kteøí již mají vlastní 
systém správy vozového parku, 
mohou veškerá data z Ne  

aily pøijímat pøes ebové roz-
hraní P , které s ním dokáže 
plynule komunikovat.

Až o 10 % nižší spotřeba ve 
městě a až o 10 % nižší nákla-
dy na údržbu

Ne  aily je lepší díky spo-
tøebì paliva, které se dosahuje 
pomocí mnoha prvkù, jako tøe-
ba systému Start Stop, který 
je nyní ve standardní výbavì 
všech modelù s 2.3l motorem 
1  vèetnì aily Hi - atic. 

Nová elektronicky ovládaná 
variabilní geometrická turbína 
nejenže rychleji reaguje na pøe-
chodné podmínky, ale je také 

úèinnìjší. K nižší spotøebì ai-
ly dále pøispívají i pneumatiky 

lass  Super Eco Lo  olling, 
speciálnì navrženy pro aily, 
a nový 220  12  alternátor.

yto prvky spolu s technic-
kým vylepšením Ne  aily sni-
žují spotøebu až o 10 %. Ne  

aily nabízí také systém moni-
torování tlaku v pneumatikách, 
který sleduje tlak pneumatik 
v reálném èase, aby byl vždy 
ideální, což ještì snižuje spo-
tøebu paliva a bezpeènost. e to 
jediné vozidlo ve své tøídì, kte-
ré tuto unkci nabízí na jedno-
montážních i dvoumontážních 
modelech. ìtší olejová vana 
navržená pro delší cesty navíc 
servisní intervaly prodlouží až 
na 60 000 km.

Nová pøístrojová deska je 
vybavena barevným  dis-
plejem s vysokým rozlišením 
a velmi pøívìtivým, intuitivním 
rozhraním, které nabízí veškerá 
dùležitá nastavení a unkce.

Ne  aily také poskytuje 
pohodlné podmínky cestujícím 
a požitek z jízdy jako v osobním 
autì. íky novému in otain-
ment systému Hi - onnect s roz-
poznáním hlasu mùže øidiè po-
mocí pple ar Play a ndroid 

uto  pøipojit své zaøízení 
a bezpeènì používat aplikace 
pøi jízdì. e vybaven 7  disple-
jem, B rádiem, displejem 
zadní kamery a autonavigací 
O  O . Systém hodnocení 

jízdního stylu pak poskytuje tipy 
v reálném èase.

Funkèní design poskytuje po-
hodlí, bezpečnost a nižší výdaje

aily má snadno rozpoznatel-
ný design, který se stal souèástí 
jeho výrazné identity. o je ale 
dùležitìjší, každý designový pr-
vek ve voze má svou unkci: od 
nových kol z lehké slitiny, které 
optimalizují užitné zatížení, po 
LE  svìtla, která zvyšují bezpeè-
nost a snižují náklady, protože 
nepotøebují výmìnu po celou 
životnost vozidla. Nová pøed-

ní møížka se rozšíøila kvùli lepší 
ventilaci, ale zároveò ochranì 
motoru a chladièe. íky procesu 
ražení za horka pøi výrobì je také 
velmi pevný a odolný. esignové 
prvky také pøispívají k nižšímu 

O: nový nárazník je rozdìlen 
na 3 èásti, takže v pøípadì malé 
nehody ve mìstì lze vymìnit jen 
jednu èást namísto celého náraz-
níku. ím se výraznì snižují ná-
klady na opravy  obzvláštì pro-
tože podle statistik k takovým ne-
hodám dochází v 90 % pøípadù.

Ne  aily se vyrábí ve vý-
robním závodì E O v ital-
ském mìstì Suzzara a španìl-
ském alladolidu, které se cele 
vìnují této rodinì produktù. 
yto dva závody splòují me-

todologii orld lass anu-
acturing  na nejvyšší 
míru: alladolid 3. dubna 2019 
získal latou medaili za dodr-
žování tìch nejvyšších standar-
dù pøi výrobì pro integrovanou 
správu závodù a postupù. 

Sdružení automobilových dopravcù ÈESMAD BOHEMIA, z.s. 
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00  Praha 4, tel.: 241 040 108, email: eshop@cesmad.com
Regionální pracovištì: • Praha, tel.: 241 040 196 • Brno, tel.: 549 274 253 • Ostrava, tel.: 596 618 929 
• Hradec Králové, tel.: 495 537 221 • Ústí nad Labem, tel.: 475 209 102 • È. Budìjovice, tel.: 387 425 949 • Plzeò, tel.: 377 388 493 obchod.prodopravce.cz

Autobaterie VARTA EFB 
12V, 190Ah
O 40 % delší životnost. 100% bez-
údržbovost. 

3 700 Kè
1600483

Autobaterie VARTA EFB 
12V, 240Ah
Spolehlivá pro všechna elektrická 
palubní zaøízení i pøi zastavení. 

4 800 Kè
1600484

Autobaterie Varta Silver 
12V,225 Ah, N9
Spolehlivá pro všechna elektrická 
palubní zaøízení i pøi zastavení. 

4 200 Kè
1600493

Autobaterie VARTA Silver 
Dynamic 12V, 110Ah
Nabízí vynikající startovací sílu, která 
bez kompromisù splòuje nejpøísnìjší 
požadavky na energii.

 2 890 Kè
1600522

Autobaterie Varta Silver 
12V,145 Ah, K7

2 800 Kè
1600494

Extrémnì bezpeèná díky technologii 
labyrintového víka, integrované ochranì 
proti zpìtnému zážehu, chránìným 
pólùm a speciálním krytkám.

Autobaterie Varta Silver 
12V,180 Ah, M18

3 450 Kè0 Kè
1600492

Spolehlivá pro všechna elektrická 
palubní zaøízení i pøi zastavení. 

Autobaterie VARTA Silver 
Dynamic 12V, 100 Ah, H3
Poskytuje nejvyšší výkon pro vozidla 
s bohatou výbavou

2 350 Kè
1600501

Autobaterie VARTA Silver 
Dynamic 12V, 74Ah

1 850 Kè
1600518 850 K

Pro extra sílu a prémiový výkon, nabízí 
vynikající startovací sílu.

autobaterie VARTA
Ceny jsou uvedené bez DPH

inzerce



inzerce
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RALLYE DAKAR V KRÁLOVSTVÍ TERORISTÙ

Jednoduchou, pro nìko-
ho zajímavou zprávu: 
„proslulá dálková soutěž 

Rallye Dakar se bude od roku 
2020 po pìt let konat v Saud-
ské Arábii“, lze èíst nìkolika 
zpùsoby.

Po jedenácti letech, co se 
allye akar již nejezdí z Pa-

øíže do senegalského akaru, 
ale své trasy hledá ve státech 
ižní meriky, se celý cirkus 
pøesouvá do arci arabského 
království. o království, jehož 
právní systém je založen na 
islámském právu aría a jehož 
pøedstavitelé se drží strategie 
podpory kdejakého teroristy, 
skupiny èi dokonce tak ohav-
ných hnutí jako je l Kaidá, 
aliban, Nusrah ront èi aesh

Nepøíjemná povìst
Úøad pro boj s terorismem 

ministerstva zahranièí S  ve 
své zprávì uvádí, že za posled-
ních dvacet pìt let podpoøila 
Saudská rábie desítkami mili-
ard amerických dolarù inanco-
vání extrémistických skupin po 
celém svìtì.  rámci dostup-
ných zdrojù je nepopiratelné, 
že Saúdská rábie podporuje 
svými jednotkami mnohé mili-
ce a skupiny operující v oblas-
tech kon liktù na Blízkém ý-
chodì, jako je rák, Sýrie nebo 
emen.  rámci pøevahy sunnit-

ského islámu v Saudské rábii 
jsou právì tyto skupiny cílem 
podpory ze strany království 
na rozdíl od skupin šíitského 
islámu, které jsou podporová-
ny zejména ránem. Od doby 
vypuknutí obèanské války 
v ráku v roce 2011 se tato pod-
pora postupnì rozšiøovala na 
ostatní oblasti unisko, Libye, 
Bahrajn, Libanon, aroko , ve 
kterých vypukly kon likty mezi 
tìmito dvìma skupinami. ajné 
služby evropských státù varují 
pøed saudskou inanèní podpo-
rou extrémistických skupin pù-
sobících na starém kontinentì.

Proè? Pro peníze pøece!
Proè poøadatelská organiza-

ce .S.O. pøistoupila k pøesunu 
svìtovì proslulé soutìže do krá-
lovství, kde hrozí smrt ukameno-
váním èi stìtím i za tzv. „trestné 
èiny“ nenásilného charakteru 
jako je cizoložství èi projev ho-

mosexuality  O iciální vyjádøení 
hovoøí o novém impulzu o nale-
zení nového kurzu a vstupu na 
neprozkoumané území. lespoò 
taková slova jsme mohli zazna-
menat z úst novì ustanoveného 
øeditele allye akar avida as-
tery. eho pøedchùdce tienne 
Lavigne byl po splnìní obchodní-
ho projektu „Dakar do Jižní Ame-
riky“ ze své pozice vyhozen. Pøes 

všechna ta krasoústná prohlášení 
typu: „V rámci Rally Dakar usilu-
jeme o vytvoøení neuvìøitelného 
a nezapomenutelného zážitku 
pro závodníky, kteøí budou moci 
objevit krásu saudské pøírody, 
a jedineènou podívanou pro pøí-
znivce motoristického sportu ne-
jen v zemi, ale i v regionu a na 
celém svìtì,“ která øíká pøedseda 
generálního sportovního úøadu 

Emil Lánský
Foto: archív

Na organizátory, účastníky a fanoušky Rallye Dakar 2020  čekají v Saudské Arábii zcela jistě velmi zajímavé zážitky

Rozesmátí pøedstavitelé dvou stran, které spolu udìlali dobrý 
„deal“ – Saudská Arábie a A.S.O.

Nová dakarská rodina bude „žít“ od roku 2020 po dobu dalších 
pìti let v Saudské Arábii

Povìstná a legendami opøedená Rallye 
Dakar byla organizátorem, spoleèností 
A.S.O. pøesunuta do Saudské Arábie, 
arabského království podporujícího 
mezinárodní terorismus v mnoha po-
dobách
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Saúdské rábie, jeho královská 
výsost princ bdulaziz bin urki 

l aisal l Saud, je tøeba mít na 
mysli, že jde pøedevším o peníze 
a to nemalé. 

.S.O. totiž poøádá allye 
akar pøedevším jako obchod-

ní podnik. Pøistupuje k nìmu 
stejnì jako ke slavné our de 
rance, kterou rovnìž organi-

zuje. Pøi ní si mìsta, kterými 
vede slavný cyklistický závod, 
musí zaplatit. Podobnì je tomu 
u allye akar posledních je-
denáct let. Státy, kterými vede 
trasa soutìže, musí organizáto-
rùm platit.  ambice rgentiny, 

hile, Bolívie, Peru a dalších ji-
hoamerických státù se v tomto 
smìru již vyèerpaly.

Od pøátelství po krystalický 
business

lastnì to celé zaèalo v roce 
2008, kdy byla jeden den pøed 
startem v Lisabonu zrušena a-
llye Lisabon akar 2008. še 
pod záminkou teroristického ne-
bezpeèí. ùvodem pro bezpre-
cedentní krok .S.O. bylo tehdy 
zavraždìní ètyø rancouzských 
turistù, kteøí si na tìdrý den 

vyjeli v auretánii na picknik. 
Nicménì neo iciálnì šlo o akt, 
že a rické státy nejenže nechtìly 
organizátorùm slavného akaru 
zaplatit, ale naopak chtìli pení-
ze od nìho. Ono to totiž mìlo 
jakýsi historický dùvod.

akladatel allye akar hie-
rry Sabin byl nìkdo, komu ve 
rancii øíkají „pied noire“  èer-

ná noha. Narodil se totiž v ri-
ce. eho táta byl zubaø z Pobøeží 
slonoviny. Sabine riku miloval 
a rallye vymyslel s ohledem 
nejen na soudržnost a vzájem-
nou podporu jejích úèastníkù 
pøi pøekonávání nástrah krásné 
pøírody, ale též s myšlenkou na 
humanitární pomoc krajinám, 
kde se rallye konala. ždy do 
cílového mìsta pøivezl nìjakou 
techniku èi další potøebné stro-
je a nástroje. Bohužel hierry 
Sabine v roce 1986 zemøel pøi 
havárii helikoptéry. Po nìm se 
organizace rallye ujal jeho otec, 
ale moc mu to nešlo. oc tomu 
nerozumìl, a tak celý podnik 
prodal Philippovi maurymu, 
velkopodnikateli, èásteènému 
akcionáøi významné rancouz-

ské mediální skupiny SN  L E-
uipe, která provozovala též 

zmínìnou our de rance. en-
že dìdoušek zemøel, a tak to po 
nìm zdìdila manželka a dcery, 
které to prodaly dál, a tím se 
ze slavné vlastnì humanitární 

allye akar stala krystalická 
komerèní záležitost hledající 
neustále nové dojné krávy.

Spokojená dojná kráva
Saudská rábie takovou doj-

nou krávou je a velmi ráda. 
okonce o iciálnì pøiznává, 

že organizátorùm allye akar 
zaplatila pro první roèník tolik, 
jako daly dohromady v minu-
losti hned tøi státy v ižní me-
rice.  proè zrovna tøi  o má 
také svùj význam, v preambuli 

allye akar je zmínka o tom, 
že soutìž vždy probìhne na 
území alespoò tøí státù. Posled-
ní roèník akar 2019 se jel prá-
vì z inanèní nedostateènosti 
jen v Peru, které jako jediný stát 
zaplatilo, proè by se tedy roèník 
2020 nemohl konat jen v Saud-
ské rábii

Ostatnì svoji nepøíjemnou 
mezinárodní povìst si Saudská 

rábie ráda vylepší, penìž má 
na to dostatek.  organizáto-
øi sportovních podnikù ražení 

.S.O. zase rádi za peníze vy-
budují P  projekt, který uká-
že saudské království v tom 
nejlepším svìtle. ùkazem je 
jedna z posledních tiskových 
zpráv pøímo z první tiskové 
kon erence v l iddiya ze 
ètvrtka 25. 4. 2019 a rozeslaná 
do redakcí, které ji velmi rády 
využily jako základ k vykresle-
ní Saudské rábie coby ráje da-
karských a jiných závodníkù. 

Třetí kapitola světově proslavená Rallye Dakar začne v roce 2020. Po Africe (1977–2007) 
a Jižní Americe (2009–2019) se přesouvá do Saudské Arábie (2020–2024)

Princ Abdulaziz bin Turki AIFaisal Al Sauda, pøedstavitel místního Ministerstva sportu

Jednou z promotérek nadcházejícího roèníku Rallye Dakar stala španìlská motocyklo-
vá závodnice Laia Sanzová. Snad se nebude muset v saudském království zahalovat

Ihned na první tiskové konferenci odstartovala potřebná PR kampaň za lepší, 
vstøícnìjší saudskou Arábii coby ráje dakarských závodníkù a fanouškù
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Pøíjemné, sympatické 
a pøátelské prostøedí
K úèasti na allye akar jsou 

prý zváni všichni bez rozdílu 
pohlaví, státní èi náboženské 
pøíslušnosti. Saudská rábie si 
je vìdoma své dlouholeté izo-
lovanosti vùèi okolnímu svìtu 
a chce svùj obraz zmìnit. Prá-
vì mimo jiné tím, že hostí tak 
mnohonárodnostní akci, jakou 

allye akar je, chce ukázat, 
že svùj postoj mìní a otevírá se 
svìtu. Stejnì tak se mìní strikt-
ní postoj k ženám. y už dnes 
mohou v Saudské rábii dokon-
ce i závodit. emì má v tomto 
ohledu co dohánìt, rozhodnì 
však vítá ženy  závodnice. Pro-
to se také jednou z promotérek 
nadcházejícího roèníku stala 
španìlská motocyklová závod-
nice Laia Sainzová. 

ak vida, jak je Saudská rá-
bie vstøícná. Pro cirkus „Dakar“ 
vytvoøí jistì vnitøní bublinu 
a ženská èást osazenstva zøej-
mì nebude muset být ani zaha-
lena. Stejnì tak, jako budou na 
území království v rámci spor-
tovního podniku mimoøádnì 
vpuštìni i nepøátelé, jako je na-
pøíklad obèan Kataru mají za-
kázaný vstup na území Saudské 

rábie  trojnásobný vítìz a-
llye akar Nasser l - ttyiah. 
en ten alkohol bude problém, 

ten je prý striktnì zakázaný. 
No, snad s tím nikdo z úèast-
níkù a organizátoru allye a-
kar nebude mít problém, stejnì 
jako s tím hrdelním postihová-
ním homosexuality. Pøi poètu 
organizátorù a závodníkù na 
úrovni èísla 3 000 je statistic-
ké vyjádøení této skupiny 4 % 
tedy 120 potenciálních rozsud-
kù smrti  tak pozor  

Pro krásu zážitku a lepší jmé-
no Saudské rábie na meziná-
rodním poli však bude pro tìch 
ètrnáct dní v lednu 2020 všech-
no zapomenuto. Státní popravy 
i vraždy, váleèné zloèiny e-
men , mezinárodní terorismus 
i lagrantní pošlapávání lidských 
práv. Pøesnì dle hesla: „pa-
douch nebo hrdina, vždyť jsme 
jedna dakarská rodina“

Korunní princ Mohammad bin Salman Al Saud druhdy první zástupce premiéra a šedá eminence zmìn posledních let. Trošku 
zlobil, viz vražda saudského novináře Chášukdžího v Turecku a tak byl letos na jaře „stažen“ svým otcem „z oběhu“

Od pátého do sedmnáctého ledna 2020 probìhne Rallye 
Dakar 2020 poprvé v saudské Arábii

Saudská Arábie je v arabském svìtì jasným hegemonem



*  Motor D13TC Euro 6 step D s balíčkem Dálková doprava (I -Save) 
v porovnání s pohonnou jednotkou D13 eSCR Euro 6 step D. 
Skutečná spotřeba paliva závisí na nejrůznějších faktorech, 
jakými jsou používání tempomatu, konkrétní topografie, 
zkušenosti řidiče a klimatické podmínky.

Úspora paliva ještě nikdy 
nebyla tak jednoduchá

Volvo FH S technologií I -Save

Představujeme Volvo FH s technologií I -Save – jedno z našich nejúspornějších nákladních vozidel pro 
dálkovou přepravu. Náklady na palivo nyní můžete snížit až o 7 %* – bez dopadů na produktivitu nebo 
radost z jízdy. Součástí řešení je motor D13TC, náš nový spalovací motor pro dálkovou přepravu s balíčkem 
vylepšených opatření ke snížení spotřeby, jako např. technologie I -See založená na mapových podkladech. 
Také se můžete těšit na vyšší točivý moment za nízkých otáček ve prospěch vyšší průměrné rychlosti bez 
nárůstu spotřeby paliva. Nemluvě o rychlé odezvě při dávkování točivého momentu a hladší, tišší jízdě. 
S technologií I -Save ušetříte tím více, čím dále se vydáte – a ještě nikdy to nebylo tak jednoduché.

Více informací najdete na volvotrucks.cz

Volvo FH I-Save_Ad_Positioning_2_A4_v03.indd   1 11.03.19   15:19
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KAMENÍM A PÍSKEM MAROKA

anoušci soutìží kamionù vzhlíželi ke 
startovní listinì letošního roèníku rallye 

arocco esert hallenge s velkými nadì-
jemi. Sice se pro letošek neodhodlal obha-
jovat své prvenství z loòského roèníku leš 
Loprais, ale èeské stopa byla ve více než 
tøicetièlenné kategorii pøece jen viditelná. 

 první øadì se mezi jinými zúèastnily dvì 
posádky s trambusovými speciály enault 
K520 4 4 pøipravené speciálním úpravcem 

K  echnology aria Kresse usazené-
ho v severoèeských idovicích. a druhé 
v posádce artina van den Brinka jel jako 
mechanik opìt aniel Kozlovský. a tøetí 
Bìloruský závodní tým  Sport O 
pøistavil do aroka dva své speciály: tram-
busový  -5309  s lexejem išnìv-

ským za volantem a zbrusu nový kapotový 
speciál  -6440 , který „koèíroval“ šéf 
týmu a jezdecká jednièka iarhej ijazoviè. 

 obou vozech tepala ocelová srdce znaè-
ky Buggyra yrtech  13  z oudnice nad 
Labem. Èeskou pøítomnost podtrhl a rický 
tradicionalista ng. omáš omeèek, který 
pøivezl na severozápad èerného kontinentu 
své tøi atry 815 Ballai, aby posloužily orga-
nizátorùm rallye jako sbìrné vozy.

Jedenáctý ročník povedené soutěže dakarského typu Marocco Desert Challenge 
2019 protáhl úèastníky v osmi na sebe navazujících etapách, bez pøejezdù, od 
atlantského po středozemní pobřeží.

Emil Lánský
Foto: archív

Kapotové scanie tvrdí muziku, ale vždy tak trochu vzadu

Nosatý „kapotnik“ MAZ-6440RR mìl na Marocco Desert Challenge 2019 svoji mezinárodní premiéru

Šiarhej Vijazovič dovedl svůj kapotovaný speciál MAZ 
vítìznì do cíle celá rallye
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Solidní konkurence
 kategorii „kamiony“ bylo docela nabi-

to. elké ambice mìl na startu soutìže on 
van enugten s kapotovým speciálem ve-
co orpedo pøipraveným týmem erarda 
de ooye. Své chtìl do koneèného poøadí 
promluvit také velmi šikovný Peter ersluis 
se speciálem N S. Ostatnì tìchto vo-
zidel, které jsou zhruba z 90 % stejné jako 
bìžná civilní mnichovská produkce znaèky 

N, bylo na startu více. Stejnì jako jsme 
mohli vidìt nosaté Scanie, trambusové spe-
ciály , ina  èi veco rakker. Holan an 

artin van den Brink enault K520 4 4 
K  si chtìl spravit chu  po loòském ne-

dotaženém èistém hattricku vítìzství 2016 
a 2017, v roce 2018 druhé místo  a druhý 
jezdec s enaultem K520 4 4 K  ert 
Huzink mu chtìl více než stateènì sekundo-
vat. O Bìlorusech již byla øeè. Snad tedy jen 
to, že se svým zbrusu novým „kapotnikem“ 
testovali pouze nìkolik málo dní v ruské s-
tracháni a arocco esert hallenge 2019 
byl jejich mezinárodním debutem. -
-6440  s èeským motorem yrtech a au-
tomatickou pøevodovkou llison by mìl být 
vrcholnou soutìžní „zbraní“ pro allye a-
kar 2020, která se pojede poprvé v Saudské 

rábii.  aroku se tak mìlo ukázat, zda je 
kapotový speciál nejen konkurenceschopný, 
ale zda vydrží ostrou zátìž.

Od pobřeží k pobřeží
allye arocco esert hallenge 2019 

byla opìt velmi chytøe organizátory vy-
psaná jako bezpøejezdová. ednotlivé ostré 
etapy na sebe pøímo navazovaly. Soutìžilo 
se tedy z bivaku do bivaku, což má tu vý-
hodu, že servisní podpora je vždy na místì 
a nemusí stíhat rùznì ostøe vypsané pøejez-
dy po jiných trasách než soutìžních.

Ke dvou a pùl tisícovkám ostrých kilome-
trù vystartovali úèastníci allye arocco 

esert hallenge 2019 z povìstné Plage 
Blanche kdo byl kdy v rice èi jiných exo-
tických pøímoøských krajinách, si jistì do-
vede pøedstavit, že název Bílá, popøípadì 
èistá ve smyslu panenská, pláž je pouze li-
terární licence èi pøání otcem myšlenky  na 
atlantském pobøeží jižnì od mìsta gadir.

Nádherné souboje na trati
První etapu pojatou jako prolog suverén-

nì vyhrál artin van den Brink s ertem 
Huzinkem v bezprostøedním závìsu. Peter 

ersluis byl tøetí, ale oba dva avorizované 
speciály  byly až na 13. resp. 14. mís-
tì. ruhá etapa se však již stala koøistí i-
jazovièe s kapotovým speciálem . eho 
par ák elxander išnìvský byl ètvrtý. ezi 
nimi se usadily dva vozy N s piloty o-
remanem a ersluisem. an den Brink byl 
desátý a unavený ert Huzink, který dlou-
hou dobu za volantem soutìžního kamionu 
nesedìl, dojel až dvacátý. e tøetí etapì se 
prosadil išnìvský s trambusem  pøed 

Mezi kapotové speciály se již několik řadí též vozy Scania, nicméně jejich výkony nejsou 
na takové úrovni, aby konkurovaly tìm nejlepším

Ton van Genugten s kapotovým speciálem Iveco Torpedo týmu Gerarda de Rooye nenaplnil v Maroku oèekávání

Vozidla Ballai jsou na rallye nezbytná, mnohdy jde o jedinou a poslední záchranu pro stroje a jezdce

Trambusová Iveco Trakker rovněž nepatří mezi ta nejrychlejší vozidla
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oremanem N S  a van enugtenem 
s kapotovým veco orpedem. Ètvrtou etapu 
vyhrál van enugten pøed van den Laarem 

 a ersluisem N S , který se pra-
videlnými výsledky snažil vydobýt co možné 
nejlepší pozici v prùbìžné klasi ikaci. Pátá 
etapa, která byla celé v písku, byla vítìzná 
pro Huzinka, kterého doprovodili na stupnì 
vítìzù ijazopviè a išnìvský oba . 

 opaèném poøadí se objevili oba Bìloruso-
vé na bednì šesté etapy, kde je na tøetím mís-
tì doprovodil skvìle jedoucí ersluis N 

S . Sedmou etapu vyhrál van enugten 
veco orpedo . ìtím místem v etapì se van 

den Brink posunul na druhé místo v prùbìž-
ném poøadí. o tøetí si upevnil bramborovou 
medailí v etapì Peter ersluis. ypadalo to, 
že by van den Brink mohl ještì zaútoèit na 
celkové vítìzství, nicménì tøiceti minutová 
ztráta na prùbìžnì vedoucího ijazovièèe 
s „kapotnikem“ byla propastná.  také, že 
ano. Osmá etapy byla pro van den Brinka 
drobnou tragédií. tratil v ní vlastnì vše  
propadl se na koneèné ètvrté místo. Náladu 
mu nemohlo spravit samozøejmì ani vítìz-
ství erta Huzinka s druhým enaultem. Na-
opak tím, kdo získal, byl Peter ersluis N 

S , který se tøetím místem v etapì posunul 
na celkovì druhé místo v koneèné klasi ikaci. 

ozdìlil tak oba dva speciály . ítìzný 
„nosáè“ iarheje ijazovièe a tøetí v poøadí 
trambus lexeje išnvského.

Sláva vítězům, čest poraženým
Slavit tak mohli nejen v Bìlorusku, ale 

také v oudnici nad Labem. kázalo se, že 
èeský motor yrtech dokáže velmi dobøe 
spolupracovat s automatickou pøevodovkou 

llison a dovést zcela nový kapotový speci-
ál  -6440  k prvnímu vítìzství. edinì 
snad mùže v týmu Buggyra ponìkud kalit 
dobrou náladu akt, že se právì v tìchto 
dnech rozhoduje o budoucnosti jejich sekce 
dakarského soutìžení. Bohužel bìhem pìti 
let úzké spolupráce týmu Buggyra a jediné 
èeské automobilky atra rucks na projektu 
„Dakar“ nebyly dosaženy oèekávané výsled-
ky. ni  815 „Fat Boy“, ani obì verze speci-
álù atra Phoenix 2 a 3, pøesto, že mìly 
postupnì za volanty výkvìt èeské dakarské 
scény artina Kolomého, aroslava altra 
nebo leše Lopraise, nedosáhly na rozum-
né a odpovídající koneèné umístìní. K tomu 
všemu se pøidalo jisté schizma vztahu mezi 
bruntálským rychlíkem Kolomým, roudnic-
kým týmem Buggyra a kopøivnickou atrou, 
které svým zpùsobem vyvrcholilo na kon-
ci dubna letošního roku neš astnou havárií 
Kolomého se speciálem atra Phoenix 3 
v rámci „statické“ ukázky soutìžní techniky 
atra Buggyra u obchodních partnerù ve lí-

nì. osti ponièený speciál kabina, ochran-
ný rám, podvozek  se stal zøejmì povìstnou 
poslední kapkou do poháru trpìlivosti. elmi 
brzy jistì uvidíme, na èí stranì onen pohár 
vlastnì pøetekl, popøípadì, kde to bolí nejví-

ce. Pøejme si jen, a  speciály atra opìt doby-
dou alespoò na nìkterém dakarském závodì 
místa na stupních vítìzù, tøeba na Silk ay 

2019, allye akar 2020 èi tøeba na aro-
cco esert hallenge 2020.

MAZ-5309RR, trambus, se kterým nastoupil bìloruský tým 
MAZ SportAVTO před lety do kolotoče dakarských soutěží, 
zraje jako víno

Kapotových speciálů poznenáhlu na soutěžích dakarského 
typu pøibývá

Kompletní cirkus „Marocco Desert Challenge 2019“ z ptaèí 
perspektivy

Peter Versluis vybojoval s téměř sériovým speciálem MAN TGS 
skvìlé druhé místo v koneèné klasifikaci kategorie „kamion“

Marocco Desert Challenge 2019
1. etapa  - 13. 4. - Plage Blanche  - betteh prolog  218 km
2. etapa  - 14. 4.  - betteh  Smara 402 km
3. etapa - 15. 4.  - Smara  ssa 372 km
4. etapa - 16. 4.  - ssa  - oum guid 425 km
5. etapa - 17. 4.  - oum guid  agora 308 km
6. etapa - 18. 4.  - agora  erzouga 370 km
7. etapa - 19. 4.  - erzouga  Bouar a 427 km
8. etapa - 20. 4.  - Bouar a  Oujda  Sa dia 219 km

Marocco Desert Challenge 2019
Koneèné poøadí, kategorie „kamion“

Poøadí St. èíslo Posádka Vùz Celkový èas Ztráta na 
vítìze

Penalizace

1. 503 iarhej ijazoviè
nton aparošèanka
iarhej Saèuk

 6440 35h 51 30

2. 516 Peter ersluis
arcel Pronk
rtur Klein

N S 36h 13 59 00h 22 29 00h 03 00

3. 510 lexej išnìvský
Pavel Haranin

italij urylev

 5309 36h 16 20 00h 24 50 00h 02 00

4. 501 artin van den Brink
outer de raa  
aniel Kozlovský

enault rucks 
K520 4 4

36h 18 22 00h 26 52 00h 05 00

5. 511 oeland oerman
Hugo Kupper
Simon Stubbs

N S 36h 25 40 00h 34 10 00h 01 00

6. 514 ert Huzink
ob Buursen
artin oesink

enault rucks 
K520 4 4

37h 22 38 01h 31 08 00h 04 00

Marocco Desert Challenge 2019 – od pobřeží Atlantického 
oceánu k pobřeží Středozemního moře
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V dnešním díle se nebudeme zabývat flotilami 
luxusních èi sportovních vozù jediné osobnos-
ti, ale podíváme se na jednotlivá auta jednoho 

úøadu. Tedy vlastnì úøedníka. Jednoho z nejmocnìj-
ších  - prezidenta Spojených státù amerických.

ako první se automobilem svezl v poøadí pìtadvacá-
tý prezident S  William McKinley v roce 1901, tedy 
v posledním roce svého prezidentování. lo o parní vùz 
irmy Stanley otor arriage ompany. eho nástupce 

prezident Theodore Roosevelt se naopak automobilu 
vyhýbal a radši jezdil na koni èi v koèáru koòmi taže-
ným, nebo  si chtìl udržet image silného chlapa ovláda-
jícího své oøe sám. eho ochranka si ovšem pro poho-
dlnìjší prezidentský doprovod poøídila parní vùz irmy 

hite otor ompany z roku 1907. 

LEGENDY LEGEND
Text: Carlos Sardá
Foto: archiv

35. DÍL

ìci se v Bílém domì zmìnily po nástupu 27. prezidenta Williama Ho-
warda Tafta, který pro svùj úøad zakoupil v roce 1909 první ètyøi o iciální 
prezidentské vozy. osavadní stáje pøemìnil na garáže a v nich „ustájil“ 
nové automobily  - dva luxusní kousky irmy Pierce - rro  otor ar om-
pany, jeden s elektrickým motorem od irmy Baker Electric a ještì jeden 
parní model „White steam“ od hite otor ompany. Prezident a t se 
rychle stal velkým automobilovým andou po té, co zjistil, že staèí pøidat 
trochu páry a èlovìk rychle zmizí z dosahu èíhajících novináøù a otogra ù.

Woodrow Wilson, který nastoupil do úøadu po a tovi, dál používal stávající vozový park. 
ozy Pierce rro  si dokonce natolik oblíbil, že si jeden, po skonèení mandátu od vlády Spoje-

ných státù koupil za pìkné tøi tisíce dolarù dnešních cca 42 000 S .

Vůz Stanley Motor Carriage Company

 Vůz prezidentské ochranky White Motor Company

Dva luxusní vozy firmy Pierce-Arrow Motor Car Company

Vůz Baker Electric s elektrickým pohonem

„White steam“ od White Motor Company
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alším mužem, který zasedl do koženého køesla 
v Oválné pracovnì, byl Warren Gamaliel Harding.  on si 
auta zamiloval a nejen, že jako první prezident Spojených 
státù vlastnil øidièský prùkaz, byl také prvním preziden-
tem, který v roce 1921 pøijel autem na svou inauguraci. 

ybral si k tomu Packard tourer.

Prezidenti Calvin Coolidge v roce 1925 i jeho nástupce 
Herbert Hoover v roce 1929 použili k cestì na svou inau-
guraci opìt spolehlivé vozy znaèky Pierce rro . 

 roce 1936, tøi roky po svém zvolení americkým 
prezidentem, si Franklin Delano Roosevelt koupil vùz 
ord Phaeton.  té dobì už ale tajná služba, která má 

za úkol chránit prezidenty a jejich rodiny, stejnì jako 
další vládní èinitele, pomìrnì razantnì protestovala 
proti tomu, aby prezident Spojených státù používal sé-
riovì vyrábìná vozidla bez nìjakých bezpeènostních 
úprav.  tak v roce 1939 obdržel oosevelt nový vùz 
znaèky Lincoln serie K , oznaèovaný jako Sunshine 
Special, který byl úplnì poprvé v historii zkonstruován 
dle bezpeènostních požadavkù tajné služby. ešlo se 
do nìj až deset cestujících a byl mimo jiné vybaven 
speciálními stupátky pro agenty tajné služby.  prùbì-
hu èasu došlo u tohoto modelu ke dvìma zásadnìjším 
úpravám.  roce 1941 byla o pár centimetrù snížena 
støecha a po japonském útoku na Pearl Harbor o rok 
pozdìji bylo pøidáno pancéøování, neprùstøelné sklo, 
vysílaèka, siréna, èervená varovná svìtla a úložný pro-
stor pro zbranì. 

Packard tourer prezidenta Warrena G. Hardinga

Pierce Arrow prezidenta Calvina Coolidge

Ford Phaeton

Sunshine Special

Pro prvního pováleèného prezidenta Harry S. Trumana si Bílý dùm pro-
najal Bílý dùm zaèal dávat pøednost pronájmu pøed nákupem  deset vozù 
Lincoln osmopolitan. Podle legendy se pùvodnì o pronajmutí svých vozù 
ucházel eneral otors, ale ruman je odmítl, protože v roce 1948 zase 
oni odmítli zapùjèit své vozy pro jeho prezidentskou kampaò kterou pro-
hrál . ozy byly opìt upraveny podle bezpeènostních standardù, ale jen je-
den, pøímo urèený prezidentovi, byl vybaven neprùstøelným pancéøováním 
a skly. estimetrové, témìø tøítunové vozidlo bylo pohánìno osmiválcovými 
motory.  roce 1954 si následující prezident Dwight D. Eisenhower poøídil 
ke stejnému vozu ještì plexisklovou støechu pro lepší výhled a více svìtla 
v interiéru. ento model byl ve službách Bílého domu až do roku 1965.

 Lincoln Cosmopolitan prezidenta TrumanaLincoln Cosmopolitan s plexisklovou støechou pro prezidenta Eisenhowera.
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ok 1961 pøivedl do Oválné pracovny prezi-
denta Johna F. Kennedyho. en sice dál používal 
Lincoln osmopolitan s plexisklovou støechou, 
ale zároveò pøijal do služby nový tmavì modrý 
model Lincoln osmopolitan s kódovým ozna-
èením  -100. lo o do té doby nejlépe vybavený 
prezidentský vùz. Používal topení a klimatiza-
ci, hasicí pøístroj, dva radiotele ony, lékárnièku 
a samozøejmì sirény a èervené majáky. Souèástí 
karoserie byla i výsuvná stupátka a držáky pro 
doprovodné agenty. adní sedadla bylo možné 
hydraulicky zvednout, což mìlo pøispìt k lepší 
viditelnosti projíždìjícího prezidenta. Pøispìlo 
to ovšem hlavnì k pohodlnìjšímu zásahu pøi 
atentátu 22. listopadu 1963 v allasu. Po aten-
tátu došlo k velkým úpravám hlavnì v silnìjším 
pancéøování a silnìjších neprùstøelných sklech. 
Kupodivu ale žádný další prezident už netoužil 
být za jízdy lépe vidìn, a tak se zvedací me-
chanizmus zadních sedadel nadále nepoužíval. 

e službì byl do roku 1977. pravený vùz tak 
používali i Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, 
Gerald Ford a Jimmy Carter.

Nový vùz, respektive další model Lincolnu 
osmopolitan, pøibyl do garáže Bílého domu 

v roce 1974. Byla to šestimístná limuzína pohá-
nìna osmiválcovým motorem. K novým vylep-
šením patøily napøíklad i venkovní mikro ony, 
které umožòovaly pasažérùm slyšet, co se dìje 
venku, aniž by museli nebezpeènì otevírat 
okna. Nechybìla ještì silnìjší neprùstøelná skla 
a ještì vìtší prostor pro uložení rychlopalných 
zbraní. Právì cestou k tomuto vozu unikl 22. 
záøí roku 1975 v San rancisku prezident Ge-
rald Ford atentátu, když na nìj vystøelila radi-
kální bojovnice za všechno možné Sara ane 

oore. Stejný vùz odvezl 30. bøezna 1981 
postøeleného prezidenta Ronalda Reagana do 
nemocnice po té, co na nìj vystøelil psychicky 
porouchaný ohn Hinckley, který tím chtìl udì-
lat dojem na milovanou hereèku odie oster. 

Pro Ronalda Reagana byl v v lednu 1984 pøipra-
ven nový vùz, tentokrát znaèky adillac leet ood. 

zhledem ke stále tìžšímu pancéøování a neprùstøel-
ným sklùm bylo tøeba vozidlo opatøit vìtšími koly, 
lepšími brzdami a samozøejmì silnìjším motorem. 
Nìkterá „obranná“ opatøení dokonce pøestala být 
z bezpeènostních dùvodù zveøejòována.

John F. Kennedy a jeho nový Lincoln Cosmopolitan X-100

Pokraèování pøíštì

Dramatické chvíle pøi atentátu na Ronalda Reagana

Cadillac Fleetwood Ronalda Reagana

Lincoln Town Car prezidenta George Bushe staršího

George Bush starší se v roce 
1989 vrátil ke znaèce ord Lin-
coln a dopøál si limuzínu Lincoln 
o n ar.
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CXXXV. DÍL
CESTA VZNÌTOVÉHO MOTORU

Emil Lánský
Foto: archív

Technický vývoj nezná hranice, 
nedivme se tedy, že ve Zbrojov-
ce Brno otevøeli v druhé polovinì 

dvacátého století po výrobì nábytku, tex-
tilních strojù, psaních strojù, bicyklù, au-
tomobilù, motocyklù a leteckých vznìto-
vých motorù další kapitolu civilního pro-
gramu – vývoj a výrobu zemìdìlských 
traktorù a jejich vznìtových motorù.

 roce 1942 se brojovka Brno, pøejmeno-
vaná na eichs erke Hermann ring , 
Brno annieck erk , stala na dva roky spo-
leènì se kodovými závody v Plzni souèástí 
koncernu a en nion.  té dobì bylo na 
východním pøedmìstí Brna, v dnešní ètvrti 
Líšeò, na území pod Stránskou skálou, zapo-
èato s výstavbou závodu na výrobu souèástí 
a pøíslušenství leteckých motorù irmy lug-
motor erke  - Ostmark, mbH. 

ýrobní podnik pùvodnì vybudovaný 
pro váleèný letecký prùmysl, byl 25. srpna 
1944 v 10.55 hodin jediným leteckým nále-
tem tak znièen, že z továrny zùstalo zacho-
váno v prùmìru asi jen 5 %  10 % zdìných 
objektù. Bombardování brnìnské protekto-
rátní továrny bylo dùkazem již probíhající-
ho konkurenèního boje s ohledem na brzký 
konec váleèného kon liktu.

Zrodil se ZETOR 
Podstatná èást Brna byla osvobozena 

26. 4. 1945. Od 2. 5. téhož roku byla bro-
jovka Brno svùj pùvodní název získala již 
koncem dubna 1945 zpìt  jako váleèná 
koøist obsazena udou armádou. Nicmé-
nì již o sedm dní pozdìji byla továrna 
pøedána zmocnìnci ministerstva prùmyslu 
pro zavádìní národních správ ose u ob-
øemyslovi. Podnikem pod národní správou 
se stala 19. 5. 1945. 

Po osvobození bylo tøeba vynaložit po-
mìrnì velké úsilí a prostøedky, aby byla 
v továrnì urychlenì zahájena výroba tzv. 
mírového programu, potøebného pro ob-
novu a rozvoj èeskoslovenského pováleè-
ného hospodáøství. Po nejnutnìjších opra-
vách a rekonstrukci spojenci znièených 
objektù byla zavedena nejprve výroba tex-
tilních strojù, a to nejen licence Beninger, 
ale i vlastní konstrukce, která byla pozdìji 
pøevedena do jiných závodù èeskosloven-

Zemìdìlský traktor Zetor 25 (na fotografii s tzv. orebnými koly) se stal 
ihned po svém uvedení na trh doslovným šlágrem

Zbrojovka Brno zúroèila po druhé svìtové válce všechny svoje bohaté zkušenosti s tzv. mírovým výrobním progra-
mem ve velmi úspìšném projektu „zemìdìlské traktory“
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ského textilního strojírenství. Od léta do 
podzimu 1945 bylo ve brojovce Brno 
smontováno v rámci programu N  

nited Nation elie  and ehabilitation 
dministration  více než stovka zemìdìl-

ských traktorù znaèky armall, kompleto-
valy se zde nákladní vozidla odge a ord 

anada a terénní vozy illys eep. Kon-
cem roku 1945 zahrnoval výrobní program 

brojovky mimo vojenských zbraní také 
zbranì lovecké a sportovní, automatické 
váhy, psací stroje eta, šicí stroje etina, 
kuchyòské roboty, chladnièky aneta, 
volnobìžky pro bicykly. e výrobì motorù 
byly montovány pøevodovky pro trakto-
ry Svoboda, motory pro motocykly Ogar 
a automobilové motory koda 150 do ná-
kladních vozidel ero L -150 a Praga  -150.

Pøed válkou a ještì na jejím zaèátku 
vyvíjeli a s jistým úspìchem vyrábìli ve 
brojovce Brno letecké vznìtové motory. 
kušenosti s touto produkcí byly využity 

pro vývoj a start výroby vznìtových mo-
torù a kompletních zemìdìlských traktorù. 

Od léta 1945 bìžel vývoj zemìdìlského 
traktoru s motorem o maximálním výkonu 
11 k /15 k. inisterstvo zemìdìlství však 

trvalo na motoru s maximálním výkonem 
alespoò 15 k /20 k. Po delších jednáních 
se požadavek ustálil na maximálním výkonu 
18 k /25 k. Národní správa urèila termín 
výroby prvního zemìdìlského traktoru na 
listopad 1945. Paralelnì s vývojovými pra-
cemi vznikla též nová znaèka  - E O , a to 
jednoduchým spojením pøepisu „ZET“ pís-
mene  používaného spoleèností brojov-

ka Brno ve svém znaku a posledních dvou 
písmen slova traktor  „OR“. Narodila se 
tak znaèka, která se po druhé svìtové válce 
stala jediným významným pøedstavitelem 
èeskoslovenského a pozdìji èeského trakto-
rového prùmyslu na celosvìtovém trhu. 

Nejprve dvouválec Zetor 25
První prototyp nového traktoru, z nìjž se 

stal sériový etor 25, vyjel z bran spoleè-
nosti brojovka Brno již v listopadu roku 
1945 a za jeho vývojem stál tým, který vedl 
konstruktér automobilových a leteckých 
motorù ing. rantišek usil. ruhé jméno 
úzce spojené se vznikem traktorù etoru 
zní  - aroslav iksch, který spolu s ing. ran-
tiškem usilem již koncem druhé svìtové 
války pracoval na konstrukci traktorových 
motorù. 

První prototyp traktoru etor 25 byl sice 
dokonèen 14. listopadu 1945. le v køest-
ním listu traktorù etor je uvedeno datum 
až 15. bøezna 1946, kdy na malé slavnosti 
byly pøedány zákazníkovi tøi traktory etor 
25 a souèasnì byly pøedvedeny traktory 
øady etor 15.

Prototyp etor 25 s dvouválcovým vznì-
tovým motorem o zdvihovém objemu tìs-
nì nad dva litry a maximálním výkonu 18 
k /25 k vyšel vítìznì ze srovnání v o ici-
ální soutìži v Brnì - hrlicích se zástupcem 
spoleènosti koda Plzeò traktorem koda 
30 a zahranièními výrobky armall a er-
gusson. etor 25 jednoznaènì zvítìzil, a to 
jak výkonem, tak spotøebou pohonných 
hmot. Bylo rozhodnuto. Ponièená zemì 
potøebovala více než osobní automobily 
zemìdìlské traktory a etor 25 splòoval 
vše, co od nìj byl oèekáváno. brojovka 
Brno se díky nìmu stala hlavním a násled-
nì jediným výrobcem traktorù v pováleè-
ném Èeskoslovensku.  záøí roku 1946 byl 
etor 25 vystavován na vzorkové výstavì 

v Praze, a následnì se rozbìhla jejich sé-

Traktory Zetor 25 byly vyrábìny ve dvou základních variantách: A a K

Zetor 25K – kultivační, se zvýšenou světlou výškou

Èeskoslovensko po osvobození potøebovalo zemìdìlské traktory ve vysoké míøe
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riová výroba. Pozdìji, dne 17. srpna 1946, 
zaregistrovala Obchodní a živnosten-
ská komora epubliky Èeskoslovenské 
ochrannou známku pro znaèku etor.

Nový traktor etor 25 okamžitì slavil 
úspìchy. o konce roku 1947 bylo prodá-
no témìø 3 406 strojù, z nichž celá tøetina 
zamíøila do rska, Polska, ánska a Belgie. 
Brnìnská produkce znamenala celých 
60 % zemìdìlských traktorù vyrobených 
v tehdejším Èeskoslovensku. S ohledem 
na poptávku mohla být výroba i vyšší, ale 
podniku tehdy chybìly nástroje a stroje, 
které se naštìstí podaøilo získat z bývalé 
nìmecké váleèné produkce. 

 roce 1947 byl v Brnì -Líšni založen zá-
vod na výrobu valivých ložisek.  nabídce 
mìl postupnì 28 typù a rozmìrù kulièko-

vých ložisek, nejprve ve spolupráci s brit-
skou irmou Ho mann. Od roku 1948 do-
stal podnik název KL  ávody na kuliè-
ková ložiska a traktory. eštì v kvìtnu 1947 
byla zavedena výroba na dvou linkách, 
èímž se montáž podstatnì zrychlila. Plán 
stanovil vyrobit o 300 traktorù, 100 moto-
rù koda 150, 1 400 vstøikovacích èerpa-
del a 8 000 trysek více. brojovka Brno 
od roku 1947 vyrábìla vstøikovací zaøízení 
vznìtových motorù, aby ušetøila devizy za 
drahé výrobky rancouzské irmy Lavalette.

Úspìšné varianty A a K
 letech 1947 až 1949 rozšíøil v Brnì na-

bídku model etor 15, což byl jednoválco-
vý traktor, který má na svém kontì za toto 
období celkem 2 215 exempláøù.  prù-
bìhu výroby traktorù etor 25 vznikly dvì 
základní modi ikace, a to orební etor 
25  agregaèní  a etor 25K kultivaèní  se 
zvýšenou svìtlou výškou pro meziøádko-
vou kultivaci. raktory se vzájemnì odli-
šovaly zejména pøední nápravou, rozmìry 
zadních pneumatik, maximálními otáèka-
mi motoru, rozložením pøevodových stup-
òù, provedením závìsù atp. 

raktory etor 25 byly již od roku 1949 
vybaveny hydraulickým zvedacím zaøí-
zením jednoduché spolehlivé konstrukce. 
Byl zaveden tropický ventilátor, úèinnìjší 
èistiè vzduchu, pøedehøívaè oleje, zlepše-
né startování pro nižší teploty, širší vyba-
vení pøístrojové desky, kombinace nožní 
a ruèní regulace plynu, zlepšená sedaèka 
a její polštáøování, v pozdìjším období 
pak vzduchotlaké brzdící zaøízení pro brž-
dìní pøívìsu, ochranná kabina pro øidièe 
se sedaèkou pro spolujezdce atp.  trak-
torù etor 25  se velmi dobøe osvìdèilo 
také polopásové provedení 25  -  -76, pøe-
devším pøi lesních pracích a v provozu na 
ménì únosných pùdách.

Pøíèný øez vznìtovým dvouválcovým motorem traktoru 
Zetor 25

Podélný øez vznìtovým dvouválcovým motorem traktoru 
Zetor 25

Systém chlazení tøíválcového motoru zetor odvozeného od dvouválcové varianty zetor 25

Systém mazání vznìtového tøíválce Zetor
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Výukový řez vznětového motoru Zetor 3011

Zemìdìlských traktorù Zetor 25 bylo za šestnáct let vyrobeno témìø 160 000 kusù!

 Pøesun výroby ZPS Brno -Líšeò
o padesátých let dvacátého století 

vstoupila znaèka etor jako úspìšný vý-
robce traktorù, což dokazuje i skuteènost, 
že v roce 1951 mìl model 25 na svém 
kontì již 8 500 vyrobených exempláøù 
od zahájení výroby.  tak však produkce 
zemìdìlských traktorù etor nestaèila 
pokrýt rostoucí poptávku vnitøního a za-
hranièního trhu. Proto bylo rozhodnuto 
uvolnit èást kapacit v podniku ávody 
pøesného strojírenství Brno -Líšeò vzniklé-
ho 1. 1. 1950 dnešní etor a. s. Brno , pro 
zvýšení traktorové výroby.  souvislosti 
s pøesunem výroby traktorù etor 25 do 
PS Brno -Líšeò pøešlo spoleènì s výrobou 

cca 2 000 dìlníkù a øada zkušených tech-
nikù a konstruktérù. ýroba traktorù etor 
zde našla pevné místo až do souèasnosti. 
Podnik prošel øadou reorganizací a zmìn 
názvù, k 1.listopadu 1976 se znaèka E-
O  stala i názvem irmy. 

raktory etor 25 byly vyrábìny ve 
brojovce Brno až do roku 1952.  eto-

ru Brno byly traktory etor 25  etor 25K 
vyrábìny až do roku 1961 tedy celých 16 
let od jejich zavedení do výroby. elkem 
sjelo z “linky” 158 570 kusù traktorù této 
modelové øady z nichž bylo pøes 97 000 
vyrobeno na export. 

eštì v roce 1949 byla ukonèena výroba 
traktorù etor 15.  prùbìhu roku 1949 
byl vyvinut prototyp traktoru etor 30 
s novou koncepcí spalovacího prostoru 
vznìtového motoru  - s víøivou komùrkou 
umístìnou ve dnì pístu. rtání a zdvih mo-
toru byly shodné s motorem traktoru etor 
25 105 mm x 120 mm . odernizované-
mu traktoru etor 30 byla na zemìdìlské 
výstavì v Praze udìlena zlatá medaile. 
Pøesto nebyl z rozhodnutí vládních orgá-
nù etor 30 zaveden do sériové výroby 
s odùvodnìním, že je tøeba vyvinout trak-
tor mnohem výkonnìjší. raktor etor 30 
se však stal základem pro pozdìji vyvinu-
té typy, jako byl etor 35K.  té dobì byla 
ovìøována i unkce traktoru s tøíválcovým 
motorem 105 mm x 120 mm  o maximál-
ním výkonu 21 k /29 k pøi 1 400 min-

-1, odvozeným od motoru traktoru etor 
25, použitím dvou èástí motorových skøíní 

etor 25 svaøených v jeden celek. kuše-
ností z vývoje tohoto motoru bylo pozdìji 
využito pøi konstrukèních pracích na uni i-
kované øadì traktorù. 

Od roku 1954 se zaèalo opìt intenziv-
nìji pracovat na konstrukci výkonnìjšího 
traktoru etor 35 se ètyøválcovým moto-
rem stále stejných rozmìrových parame-
trù 105 mm x 120 mm  o maximálním 
výkonu 31 k /42 k, jehož ovìøovací série 
byla realizována v etoru Brno.

Nová vývojová základna
va roky po pøesunu výroby traktorù 

etor do PS Brno -Líšeò došlo k založe-
ní výzkumnì vývojové základny znaèky 
etor. ejím prvním dílem se stal etor 35 

Super, který byl vybaven vznìtovým ètyø-
válcem o výkonu 31 k /42 k. ento mo-
del pøinesl do produkce znaèky novinky 
vèetnì odpruženého sedadla øidièe. 

raktory etor 35 Super byly vyrábìny 
od roku 1955 až do roku 1960.  moder-
nizovaném provedení jako etor 50 Super 
byly vyrábìny až do roku 1968.  letech 
1956  - 1958 bylo vyrobeno pøes 4 200 
tìchto traktorù v pásovém provedení ur-
èených pøedevším pro práci v lese. 

etor 35 Super a etor 50 Super byly 
i po pøevedení výroby traktorù do etoru 
Brno vyrábìly ve brojovce Brno až do 

výše zmiòovaného roku 1968. Od tohoto 
roku se podíl brojovky Brno omezil na 
výrobu motorù. 

 letech 1954 -56 probíhaly intenzivní 
práce, zamìøené na další rozšíøení trakto-
rové výroby a na konstrukci traktoru etor 
26 se vznìtovým motorem o vrtání a zdvi-
hu 110 mm x 130 mm  a maximálním vý-
konu 20 k /28 k pøi 1 600 min -1 s maxi-
mální dìdièností souèástí traktorù etor 
25 a etor 35. 

Pražská konstrukèní kanceláø brojovky 
Brno pod vedením ing. Bøeziny pracovala 
souèasnì na vývoji lehkého kolového kul-
tivaèního traktoru  18, jehož unkèní vzo-
rek  - koncepce nosièe náøadí  - byl dohoto-
ven v roce 1954. lastním pøedchùdcem 
uni ikované øady etor byl traktor etor 
18 v pásovém provedení, jehož konstrukci 
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zpracovali v letech 1956 - 1957 konstrukté-
øi „Výzkumně vývojového střediska trakto-
rù“ v podniku etor Brno.

První unifikovaná øada traktorù 
ZETOR UØ I

 roce 1957 byly zahájeny vlastní kon-
strukèní práce na nové uni ikované øadì 
etor se základními typy traktorù etor 

2011, etor 3011 a etor 4011 s dvouválco-
vým, tøíválcovým a ètyøválcovým vznìto-
vým motorem jednotného vrtání a zdvihu 
95 mm x 110 mm  a maximálních výko-
nech 18 k /22 k, 24 k /33 k a 35 k /45 
k, s rozsáhlou uni ikací souèástek nejen 
v motoru, ale i ostatních skupin podvozku 
a karoserie. ni ikovaná øada traktorù etor 
pøedstavovala tehdy nový smìr technické-
ho rozvoje zemìdìlských traktorù.  hle-
diska uplatnìní vysoké uni ikace dílù jed-
notlivých typù uni ikované øady byla znaè-
ka etor první na svìtì, která s tímto øeše-
ním pøišla. alším svìtovým prvenstvím 
traktorù etor bylo v pozdìjších letech 
zavedení integrované bezpeènostní kabiny 
pro øidièe uložené na pružných pryžových 
prvcích. raktory   opìt jako první, pøi-
nesly zavedení hydraulického regulaèního 
systému „Zetormatic“, zatímco konkuren-
ce v té dobì užívala provedení hydrau-
lického zvedacího zaøízení bez regulace 
hloubky orby v závislosti na odporu pùdy. 
echnické pøednosti traktorù vybavených 

motory se snadným startem, desetistupòo-
vou pøevodovkou, širokým sortimentem 
standardního vybavení, pøíslušenství a se 
znaènou uni ikací souèástek jednotlivých 
uzlù, znamenaly velký pøínos pro uživatele 
traktorù etor nejen v hospodárnosti pro-

vozu, servisu a údržbì, ale i pro výrobce 
a celou prodejní a servisní sí . Na tehdejší 
dobu to byla velmi progresivní koncepce 
výroby traktorù a byla výsledkem práce 

ýzkumnì -vývojového støediska traktorù, 
které vzniklo v podniku etor Brno v roce 

1957. ni ikovaná øada traktorù nabíhala ve 
výrobì postupnì od roku 1960 nejprve ty-
pem etor 3011, v roce 1962 typem etor 
4011 a v roce 1963 typem etor 2011.

Zetor 25 s prostøední nápravou a navlékacími housenkovými pásy pro jízdu v málo únosném terénu

Zetor 35 Super s kabinou

Zetor 35 Super se zdvojenými zadními koly (dvojmontáž)

Zetor 25 se stal ikonickým výrobkem brnìnské továrny. 
Není divu, že dochované kusy jsou pravidelně vybírány 
k rùzným propagaèním úèelùm i dnes. Jako napøíklad 
v roce 2015, kdy se Zetor 25 stal hvìzdou mìsíce záøí 
v eroticky lechtivém kalendáøi
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zrcadlo    187 x 275                   185 x 135                      90 x 275                      70 x 275                      90 x 135

spad          220 x 307                   220 x 145                   100 x 307                   220 x 100                   220 x 75
185 x 100

   70 x 307

Inzeráty je třeba dodat ve formátu tiskového PDF s ořezovými 
značkami  (5 mm pro ořez), případně je možné dodat podklady 
pro inzerci na nosičích: CD, DVD, FLASH a to ve formátu: PDF, 
InDesign, Adobe Illustrator (text musí být v křivkách), Adobe 
Photoshop.

 85 000 Kč
1  50 000 Kč
1/2  30 000 Kč
1/   25 000 Kč
1/   20 000 Kč
 

INZERTNÍ PODK AD

O         Obrázky 
je třeba dodávat ve formátu JPG nebo TIFF při rozlišení 300 dpi 
a velikosti  alespoň 90 x 130 mm. Loga pokud možno v křivkách 
(Adobe Illustrator nebo CorelDraw). Texty ve formátu RTF, DOC 
nebo TXT. Nevyžádané podklady nevracíme.

OB KA 
2., 3. a 4. strana (A4)   55 000  Kč

· U druhého opakování inzerce je poskytována sleva ve výši 20  u každého dalšího opakování 0 .
· U celoroční inzerce nabízíme   .
· Členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA mají nárok za uveřejnění vlastní inzerce na slevu ve výši 25 % 

z celkově vypočtené částky.
  

Dodá-li inzerent již vyhotovený reklamní list, je cena za vložení 40 000 Kč

Při opakované celostránkové inzerci nabízíme možnost umístit do časopisu také doprovodný PR článek A4




