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Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,

jestliže mé úvahy v minulém úvodníku inspiroval podezřele optimistický verš skupiny 
Olympic o dobrých zprávách v novinách osmdesátých let, pak dnes mi vtíravě hlavou zní 
verš, pro změnu podezřele skeptický, od Jarka Nohavici z roku 2008 „Jsem příliš starý na 
to, abych věřil v revoluci“. Znamená to snad, že všechny revoluce jsou podvod a finta na 
obyčejné lidi? Nebo snad neplní, co jsme si od jejich propuknutí slibovali? To jistě neplní, 

už jen proto, že každý si sliboval něco jiného. No, minimálně vedou k zásadním vlastnic-
kým změnám, ať již to byla revoluce husitská, bolševická nebo ta sametová. Ale nejsme politické médium, nás 
zajímají spíš revoluce dopravní.

Pomiňme vynález kola jako takového, který je přece jen zahalen rouškou věků, a jistě o něm víme jen to, 
že byl učiněn dříve než před pěti tisíci lety. Zato vynálezce šlapacího kola je znám a byl jím roku 1861 jistý 
Pierre Michaux z Paříže. Nejstarší dosud fungující cyklistickou firmu na světě založil v roce 1885 v Miláně 
Edoardo Bianchi. Nemůže být sporu o tom, že vynález bicyklu způsobil v individuální dopravě osob oprav-
dovou revoluci.

Vyjeté koleje v cestách existovaly už od vynálezu kola, ale ty kovové se používaly od 16. století v dolech. 
Jejich pravý rozkvět nastal až na počátku 19. století, století páry, když v roce 1804 Richard Trevithick uvedl 
do provozu první parní lokomotivu. Nepochybně další revoluce v dopravě nákladní i hromadné osobní. Sko-
kový vývoj v silniční dopravě odstartoval 29. ledna 1886 Karl Benz, když požádal o patent na svoji tříkolku 
poháněnou spalovacím motorem. My, kteří se pohybujeme v oblasti autobusů a nákladních vozidel, však bu-
deme se stejnou úctou vzhlížet k Rudolfu Dieselovi, coby otci motoru vznětového. Abychom nezapomněli na 
událost, která odstartovala revoluci dopravy vzduchem, připomeňme si, že Bratři Orville a Wilbur Wrightovi 
poprvé vzlétli letadlem těžším než vzduch 17. prosince 1903, a let to byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund. 
A abychom si přihřáli českou polívčičku a neopomněli vodu, dodejme, že v roce 1827 si český vynálezce Josef 
Ressel nechal patentovat pohon lodě pomocí parního stroje a šroubu vlastní konstrukce.

I nás čeká skoková změna poměrů zvaná Green Deal, přímo pro dopravu je pak určen Fit ‑for ‑55. Dle růz-
ných evropských politiků by to spalovací motor u komerční dopravy měl zabalit v roce 2050, u osobní v roce 
2035 a možná 2030. Nemysleme si ale, že to jsou pouze výmysly politiků žijících ve své bublině odtržené 
od reality. Na v září probíhající výstavu IAA Mobility v Mnichově musela bavorská policie nasadit rekord-
ních 4 500 policistů proti odpůrcům automobilového průmyslu. A z jejich hesel, která cituje MFDnes, jde 
opravdový strach: „IAA Mobility je oslavou zabíjení klimatu automobilovým průmyslem a páteří německého 
exportního kapitalismu, který chce své podnikání skrývat za kapitalistickou lží o udržitelnosti. Elektromobily 

nejsou řešením. Bojujeme proti autokapitalismu.“ Tak na to 
jsem i já starý, abych věřil v takovou revoluci, byť to asi pan 
Nohavica myslel trochu jinak. A to jsem dnes přijel do prá-
ce přes půl Prahy na svém kole značky Bianchi.
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V OBLASTI LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů

AKTIVITY SDRUŽENÍAKTIVITY SDRUŽENÍ

V srpnu mají úředníci a politici dovolené, 
a to jak v Česku, tak v Unii, takže lobbo-
vat není moc s kým. Poslední schůze po-
slanecké sněmovny před volbami je v září 
a doufejme, že poslanci se dostanou k do-
končení alespoň některých zákonů, které 
nás zajímají a kde se nám podařilo vložit 
změny, které by pro řidiče a dopravce byly 
užitečné. Doufáme také v dokončení těch 
zákonů, které by měly být schválené, proto-
že se jimi do české legislativy implementují 
směrnice EU, což je např. zákon o tzv. čis-
tých vozidlech, podle kterého by postupně 
měly být při objednávání veřejných služeb 
nasmlouvány jen ekologické autobusy a ve 
státní správě nízkoemisní nebo bezemisní 
auta. Toto poslanci ale určitě nestihnou pro-
jednat, vláda s tím musela počítat a schváli-
la proto náhradní, byť ne dokonalé, řešení 
formou usnesení vlády č. 685 ze dne 26. 7. 
2021, kterým zavedla Pravidla podpory níz-
koemisních vozidel prostřednictvím zadá-
vání veřejných zakázek a veřejných služeb 
v přepravě cestujících. Usnesením může po-
řizování „čistých“ vozidel nařídit jen státním 
úřadům, ostatní, např. kraje, vyzývá k dob-
rovolnému dodržování. 

Ve hře je stále ještě novelizace zákona 
56/2001 Sb., ve kterém máme i naše že-
lízka v ohni, jako jsou servisní registrační 
značky, prodloužení platnosti evidenční 
kontroly nebo možnost rezervace přidělení 
registrační značky. 

Ale je před volbami, takže se také může 
stát, že projednají, a to možná ani ne 
všechny, zákony, vrácení senátem, např. 
novelu zákona o DPH, kde máme jedno 
místo pro odvod DPH za přepravu osob 
v zahraničí. Na programu by měla být 
i změna zákona o provozu na pozemních 

komunikacích a kontroverzní trestání řidi-
čů při nedostatečném odstupu od cyklisty 
při předjíždění. V této fázi už se do návrhů 
nedá zasahovat, jsou tři varianty, neschválí 
se nic, schválí se původní verze sněmovny 
nebo poslanci odsouhlasí senátní verzi. 

V přípravné fázi je další novelizace záko-
na o silniční dopravě, už jsme zprávu při-
nesli v minulém čísle, v průběhu srpna jsme 
s ministerstvem probírali některé nejasné 
body. Novela zavádí odbornou způsobilost 
pro dopravce, kteří provozují v mezinárodní 
dopravě vozidla a soupravy již od hmotnos-
ti 2,5 tuny, což pro dopravce znamená, že 
od února, resp. od května 2022 budou mu-
set mít odpovědného zástupce a osvědčení 
o odborné způsobilosti, stejně, jako to mají 
dopravci s velkými auty už nyní, a při jízdách 
do zahraničí v autech opisy eurolicence. 

Mění se definice velkého vozidla tak, 
že velkým vozidlem bude nově vozidlo 
nebo jízdní souprava určené k přepravě 
zvířat nebo věcí o největší povolené hmot-
nosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 
3,5 tuny, je ‑li jimi provozována mezinárod-
ní silniční doprava nebo vnitrostátní silnič-
ní doprava na území státu, v němž doprav-
ce nemá sídlo,

Získat opis eurolicence znamená splnit 
také finanční způsobilost, která je u těchto 
aut a souprav do 3,5 tuny stanovená ve výši 
1 800 EUR na první používané vozidlo a 
900 EUR na každé další používané vozi-
dlo. Nepředpokládá se žádné přechodné 
období nebo jiné úlevy např. podle délky 
praxe v dopravě. Čas se krátí, proto by do-
tčení dopravci měli uvažovat o termínu, 
kdy se na zkoušky odborné způsobilosti 
u příslušného dopravního úřadu přihlásí. 

• KOlEKtiVní smlOuVA 
   2021 – 2024
Upozorňujeme dopravce, že došlo k roz-

šíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího 
typu, uzavřené mezi Svazem dopravy ČR 
a Odborovým svazem v dopravě na roky 
2021 až 2024, i na další subjekty, zaměstna-
vatele s převažující činností v odvětví, ozna-
čených kódem klasifikace ekonomických 
činností CZ ‑ NACE 49.39 a 49.41. 

49.3  Ostatní pozemní osobní doprava 
49.39  Ostatní pozemní osobní doprava
49.39.1  Meziměstská pravidelná pozem-

ní osobní doprava
49.39.2  Osobní doprava lanovkou nebo 

vlekem
49.39.3  Nepravidelná pozemní osobní 

doprava
49.39.9  Jiná pozemní osobní doprava
49.4.  Silniční nákladní doprava a stě-

hovací služby
49.41  Silniční nákladní doprava

Text kolektivní smlouvy je na našich strán-
kách www.prodopravce.cz v sekci legislativa. 

Foto: Carlos Sardá

Foto: Carlos Sardá
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• Eu „intEligEntní“ tAChOgRAf

Bylo definitivně schváleno a pod číslem 2021/1228 
publikováno v Úředním věstníku EU prováděcí nařízení, 
pokud jde o požadavky a konstrukci, zkoušení, montáž, 
provoz a opravy inteligentních tachografů. Jde o další evo-
luci ve funkci tachografů, který už bude konkrétně zazna-
menávat polohu vozidla, takže bude umět zaznamenat 
překročení hranice, aniž by řidič musel „mačkat tlačítko“. 
Bude mít novou funkci záznamu nakládky a vykládky 
a nové rozhraní pro využívání inteligentních dopravních 
systémů ITS. Využívat bude nejen GPS, ale i Galileo. Pro 
kalibrační střediska AMS bude novinkou, že bude mož-
ná (povinné) aktualizovat firmware tachografu. Upravená 
je i specifikace adaptéru, používaného u menších aut do 
3,5 tuny. Vzhledem k datu zveřejnění bude povinná mon-
táž této evoluce záznamového zařízení do vozidel, nově 
uváděných do provozu, od srpna 2023. 

• VElKá BRitániE - řiDičsKý PRůKAZ

Objevily se dotazy, zda Velká Británie uznává české řidičské průkazy, 
nebo si řidiči musí opatřit i mezinárodní řidičský průkaz, a jaká je potom 
platnost toho mezinárodního řidičského průkazu. Uznávaní řidičských 
průkazů a případný požadavek na mezinárodní řidičský průkaz upravují 
v zásadě dvě konvence. Jedna je ženevská z roku 1949, kde je platnost 
mezinárodního řidičského průkazu jeden rok, druhá vídeňská z roku 
1968, která stanoví platnost MŘP na tři roky. Velká Británie je signatářem 
konvence z Ženevy 1949. Česko je signatářem obou úmluv. Vztahy se řídí 
reciprocitou, a protože aktuálně ani Česko, ani Británie nedeklarovaly, že 
by mezinárodní řidičský průkaz podle Ženevy 1949 požadovaly, zname-
ná to, že držitelé standardních českých řidičských průkazů (plastových 
kartiček) nemusí při řízení v Británii mít mezinárodní řidičský průkaz. 
Ministerstvo dopravy na svém webu uvádí, že průkazy vydané Velkou 
Británií, které odpovídají Ženevské úmluvě o silničním provozu z roku 
1949 (v zásadě plastové modely zhruba od roku 2000), jsou uznávány 
pro řízení v ČR. Jinak musí mít držitel staršího průkazu nebo průkazu 
z Ostrova Man také mezinárodní řidičský průkaz.

• Eu - Vysílání

V srpnu přišla evropská agentura práce ELA s návrhem, 
že by sestavila doporučující tabulku pro členské státy, do 
které by zadávaly pravidla, která u nich platí v oblasti vy-
sílání pracovníků. Tzn. sazbu minimální mzdy, případnou 
kolektivní smlouvu, stravné, příplatky za práci atd. K tomu 
jsme dali náš názor, že vzhledem k tomu, že v silnič-
ní dopravě se podařilo dojednat, jako jedinému oboru, 
jednodušší pravidla pro vysílání, že by tabulka nemusela 
být nijak rozsáhlá, že důležitý je zejména údaj o sazbách 
minimálních mezd pro různé kategorie řidičů a případná 
omezení v pracovní době a významné povinné příplatky. 
A protože tyto podrobnosti jsou často ne v zákoně, ale 
v kolektivní smlouvě, tak texty kolektivních smluv. 

V srpnu jsme neformálně pokračovali v individuálních 
jednáních o podpoře našeho výkladu o tzv. kolečku, při 
kterém by řidiči vysílání nepodléhali ani u dvou vlože-
ných třetizemních přeprav. První podovolenková oficiál-
ní schůze se v Bruselu k této věci uskuteční až 17. září. 

Pokud jde o stávající stav, bohužel musíme konstatovat, 
že Německo, Rakousko a Francie stále pokračují v namátko-
vých kontrolách vysílání a vypadá to tak, že dopravci musí 
počítat s kontrolami dle starých pravidel až do února 2022.

• Eu - KOmBinOVAná DOPRAVA

• EU - přEkážky volného pohybU

V rámci přípravy novely směrnice 106/92 ES o kombinované dopravě 
zveřejnila Evropská komise informaci o této novele s tím, že se veřej-
nost může vyjádřit, zda a v jakém rozsahu je úprava pravidel potřebná. 
Za ČESMAD dlouhodobě prosazujeme dvě základní věci, jednak to, aby 
směrnice zahrnovala možnost kombinovaných přeprav i mimo EU, takže 
např. kontejnery z Číny nebo USA, které jdou přes přístavy v EU. Tady to 
vypadá, že bychom mohli být úspěšní, myšlenka nemá (zatím) výrazné 
odpůrce. A také se snažíme udržet stav, kdy svoz a rozvoz v rámci kom-
binované dopravy nepodléhá pravidlům kabotáže. V této věci je to horší, 
několik států EU trvá na tom, aby kabotážní pravidla mohly uplatnit.

V srpnu jsme byli vyzváni ministerstvem průmyslu, zda 
máme nějaké podněty a příklady překážek volného pohy-
bu služeb po EU. Údajně existuje nějaká iniciativa, která 
tyto příklady shromažďuje, a budou následně navrženy 
k projednávání v Bruselu. Za české dopravce jsme dopo-
ručili se věnovat zákazům jízdy nákladních aut, protože to 
je podle nás jasná překážka volného pohybu služeb, když 
v některých státech, včetně ČR, nemůžou nákladní auta 
v některé dny jezdit. Dále jsme uvedli příklad Tyrolska 
a všech možných omezování provozu na inntalské dálni-
ci A12 přes Brenner. A jako třetí bod jsme přidali potíže, 
které mají dopravci při odbavování na některých vnějších 
hranicích EU, zejména ze strany litevských úředníků na 
hranici s Běloruskem. 

  10. září 2021 

NEBEZPEČNÉ HRÁTKY S CENAMI PALIV
Za současnou inflací stojí z části i vysoké ceny benzinu a nafty. O to větší po-
zdvižení vyvolala zpráva z německých médií, že tamní vláda v tichosti připravuje 
zvýšení cen paliv o těžko uvěřitelných 18 korun, to je o více než 50%. Záminkou 
je předpokládané neplnění dekarbonizačních cílů v dopravním sektoru a pomalý 
přechod k bezemisní dopravě.

Třeba to zabere na nás obyčejné motoristy, ale pro dálkovou kamionovou dopravu 
je to prazvláštní zdůvodnění. Zodpovědní politici jakoby si neuvědomovali, že v 
současné době není na trhu žádné reálně využitelné větší vozidlo na alternativní 
pohon a ještě poměrně dlouho nebude. Elektrické dálkové tahače zatím figurují 
pouze ve snech Tesly a jejího zakladatele Elona Muska, pro vodíková vozidla, 
která se již začínají testovat, zcela chybí plnicí infrastruktura a samozřejmě je na 
trhu nikde neseženete. 

Pro české dopravce by skokové zdražení v Německu příliš neznamenalo. Jejich 
kamiony ujedou na nádrž více než 2 000 km, většinou tankují v České republice 
a již dnes dražší německé naftě se z pochopitelných ekonomických důvodů vyhý-
bají. O to víc jsou závislí na tuzemských cenách nafty. Jakékoliv zvýšení spotřební 
daně by je okamžitě podrazilo vůči levnější východní konkurenci těžící právě z 
domácí nižší ceny nafty a samozřejmě také práce. Je faktem, že o výši zdanění 
fosilních paliv a všech energií začíná nyní diskutovat celá Evropa. Jakkoliv ovšem 
předbíhat schválení nové směrnice EU o zdanění energií a zdražovat pohonné 
hmoty dřív než zbytek okolních států by bylo pro české dopravce obsluhující naší 
exportní ekonomiku smrtelné. To přenechme ambiciózním Němcům.

           Martin Felix
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26. srpna se setkali členové před-
sednictva Sdružení na svém pravi-
delném setkání. Zhodnotili situaci 
v oboru silniční dopravy. Nákladní 
doprava netrpí nedostatkem zaká-
zek, spíše je limitována personálními 
kapacitami. Obtížná je ovšem situace 
v automotivu, kde jsou velmi naruše-
ny dodavatelské řetězce, což dopadá 
i na dopravce, jimž významně klesá 
produktivita jako důsledek stále se 
měnících objednávek. V pravidelné 
autobusové dopravě nástup dětí do 
škol snad potvrdí návrat k normálu. 
V některých krajích probíhají výbě-
rová řízení na zajišťování dopravní 
obslužnosti v dalším období, což je 
kritický moment pro soutěžící auto-
busové dopravce. Je škoda, že výbě-
rová řízení se dosti liší kraj od kraje 
a nebyla zvýšena například standar-
dizace parametrů a vybavení vozidel. 
Nepravidelná doprava stále trpí do-
pady covidu.

Pokračují práce na dotačních pro-
gramech podporujících používá-
ní vozidel s alternativními pohony 
a zavádění digitalizace v dopravních 
firmách. Předsednictvo vzalo na vě-
domí informaci o dobíhajícím vyplá-
cení prostředků z programu COVID 
BUS 2 pro zájezdové dopravce, kte-
rý byl spuštěn před létem.

Součástí jednání byla i příprava na 
regionální shromáždění členů, která 
proběhnou ve druhé polovině září 
a členové předsednictva se jich sa-
mozřejmě zúčastní. Budou na nich 
představeny návrhy na úpravy sta-
nov Sdružení a kodexu člena. Změ-
ny mají zjednodušit definici člena, 
posílit zastoupení největších regionů 
v sekcích, zvýšit ochranu informací 
a zprůhlednit členství u skupin pro-
pojených firem. Před shromáždění-
mi proběhne anketa, jejímž cílem je 
hlavně získat od členů podněty a za-
dání pro další práci.

Předsednictvo se vyjádřilo k polské 
výzvě Black box, která chce v Bruse-
lu uplatnit námitky proti překážkám 

na společném trhu EU. Některé body 
z dopravy jsou poněkud sporné, pro-
tože je buď řeší právě implementova-
ný silniční balíček, nebo jsou již ře-
šeny Evropskou komisí nebo soudem. 
Ale Sdružení navrhlo například od-
stranit zákazy jízdy, které už se svým 
smyslem poněkud přežily a jsou vel-
kou bariérou pro plynulou dopravu.

Předsednictvo vzalo na vědomí 
nefunkčnost sněmovny v posledních 
měsících, kde zůstává 500 neprojed-
naných tisků, a tak se zdá, že ze změn 
významných pro silniční dopravu 
mají šanci jen některé – jednotné 
inkasní místo DPH pro mezinárodní 
autobusovou dopravu nebo povinné 
odstupy od cyklistů, bohužel servisní 
značky jsou velmi ohroženy.

Členové předsednictva byli infor-
mováni o pozitivním vývoji v kauzách 
Truck Cartel a Vratky části německého 
mýta. V Německu se objevil rozsudek 
nejvyššího soudu, který potvrdil v ji-
ném případu správnost postupu spo-
lečnosti Financialright, která zastupuje 
dopravce. Vyhodnotil jinak záležitosti 
vytýkané soudem v Mnichově a jeho 
výrok se shoduje i s připravovaným 
upřesněním legislativy. To posiluje po-
zici dopravců, kteří uplatňují své náro-
ky v Německu.

 
Německý parlament také stvrdil 

oprávněnost nároků na vratku části 
německého mýta svým rozhodnutím, 
které řeší přeplatky za posledních 11 
měsíců a také upravuje sazby od 1. 
10. 2021. Na právnících zůstává, aby 
pro dopravce vymohli zpět přeplatky 
i z předchozích let a případně dosáhli 
i vyšší vratky za období vyřešené par-
lamentem. Předsednictvo i nadále obě 
tyto kauzy sleduje.

Předsednictvo schválilo přijetí 
čtyř nových členů Sdružení. 

Vojtěch Hromíř
generální tajemník

 

PŘEDSEDNICTVO ZASEDALO PŘED ČLENSKÝMI PŘEDSEDNICTVO ZASEDALO PŘED ČLENSKÝMI 
REGIONÁLNÍMI SHROMÁŽDĚNÍMIREGIONÁLNÍMI SHROMÁŽDĚNÍMI

  27. srpna 2021 

TURBULENTNÍ SITUACE 
V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Předsednictvo Sdružení automobilových dopravců ČE-
SMAD BOHEMIA hodnotilo na konci prázdnin situaci v 
silniční dopravě. Rozhodně nelze mluvit o nedostatku za-
kázek, ale stagnuje poptávka v e‑komerci a prohlubuje se 
nejistota a výpadky v automobilovém průmyslu, u nějž lze 
letos očekávat pokles zakázek o 15 až 20 procent. Ještě 
horší je nepravidelnost a rušení objednávek na poslední 
chvíli.. Jen obtížně se dá plánovat, snižuje se efektivita 
dopravy a ta se prodražuje.

Situaci kromě  personálních limitů nově komplikují i 
problémy s dopravní technikou. Prezident Sdružení Josef 
Melzer to upřesňuje: „Silniční dopravci se potýkají s dlou-
ho nepoznanými překážkami. Neustále se prodlužují do-
dací lhůty nové techniky a dosluhující starší auta mnohdy 
není jak opravovat. Nedostatky náhradních dílů ale třeba i 
maziv ohrožují údržbu a tím i provoz nových a zánovních 
vozidel. Došlo to tak daleko, že vozidla určená k vyřazení 
si raději nějaký čas necháváme stát na dvoře, abychom 
je v případě nutnosti použili na náhradní díly. Pořizování 
nové techniky trpí kromě výpadků výroby také rostoucími 
úroky, které prodražují financování.“

Jednoduchá není ani situace v autobusové dopravě, jak 
potvrzuje předseda sekce osobní dopravy Sdružení Ra-
dislav Kusák: „S příchodem prázdnin se začaly konečně 
rozjíždět zájezdové autobusy. Postupně červenající mapa 
zájezdových destinací však opět zájem cestujících snižu-
je a nejistota v celém odvětví znovu stoupá. S napětím 
očekáváme, zda se alespoň školy i s návaznými aktivitami 
rozběhnou v předcovidovém tempu. S novým problémem 
se potýkají i dopravci a jejich řidiči na linkových autobu-
sech. Přibývá cestujících odmítajících dodržovat protiepi-
demická vládní nařízení. Řidiči řeší ve dveřích autobusu 
problémy, na nichž se neshodne ani vláda se soudy, a 
vystavují se tak dalším stresovým situacím, kterých je v 
běžném provozu již tak dost. Klid dopravcům s linkovými 
autobusy nepřidávají ani probíhající výběrová řízení na 
dopravní obslužnost. Zde byla promrhána příležitost sjed-
notit mezi kraji podmínky jednotlivých výběrových řízení, 
požadavky na odbavovací systémy a technické parametry 
autobusů. Pořízené autobusy jsou často použitelné pouze 
v jednom kraji a během trvání vysoutěženého kontraktu, 
což není ani ekonomické ani efektivní.“

      
     Martin Felix
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V roce 2021 ta změna přišla. „Požádal 
jsem kamaráda, který jezdil u firmy LAN‑
NUTTI, jestli bych nemohl jít jezdit k nim 
do firmy. Kamarád mi poslal číslo na paní 
Janu Horáčkovou a pro mě se otevřel úplně 
nový svět.“ 

„Ve 40 letech jsem se ocitl v roli 
naprostého nováčka“

Jaký byl váš začátek v nové profesi?
Na ten den nejde zapomenout. Bylo to 

5. ledna 2021. Do LANNUTTI jsem přišel 
jako řidič, který se nebojí řídit, ale upřímně 
se nedala srovnávat moje praxe s tím, co se 
vyžaduje v této firmě a co musí řidič umět. 
Jezdit po šachtě se 16 tunami hlíny je něco 
úplně jiného než s kamionem vyjet sám 
někam na týden. Netušil jsem, co je 561, 
poprvé jsem viděl digitální tachograf na-
místo koleček a najednou jsem měl pocit, 
že jsem stará škola a že nic neumím. Vím, 
že obecně není v módě se děkovně a hez-
ky vyjadřovat o své firmě, protože každý 
má pocit, že je zajímavější, když si může 
anonymně před zaměstnavatelem odpliv-
nout, ale přitom by mu to do očí nikdy ne-
řekl, ale já musím téhle firmě poděkovat za 
přístup a za šanci, kterou mi dali.

Takže to asi nebyl okamžitý skok za vo‑
lant, ale čekala vás spousta učení?

Moje příprava trvala měsíc. Člověk už je 
dlouho ze školy venku a najednou hodi-
ny a dny sedíte v učebně, a i když vás to 
mnohdy vůbec nebaví, tak musíte vstřebat 
vše o pracovních režimech řidičů, ovládá-
ní digitálních tachografů, upevňování ná-
kladu a dalších věcech. To, že jsem chtěl 
a potřeboval udělat životní změnu, mi dá-
valo sílu všechna ta školení projít, vše se 
naučit a konečně začít zase jezdit, proto-
že to mě baví. Na druhou stranu už jsem 
začínal fungovat jako druhý řidič, pracoval 
jsem při nakládkách a vykládkách a okou-
kal jsem si místa, kam se jezdí.

„To, že vás ráno potká majitel, podá 
vám ruku a zeptá se vás, jak se máte, 
bylo pro mě něco z jiného vesmíru.“

Zníte jako někdo, pro koho je řízení 
opravdu koníček, takže vidina toho, že 
brzy sednete za volant, vám to učení mu‑
sela dost ulehčit.

Musím otevřeně říct, že kdybych nastou-
pil do jiné firmy, třeba bych to celé možná 
ani nedokázal. Chuť řídit je jedna věc, ale 
vědět, že to bude mít v dané firmě smysl, 
je věc druhá. Zdejší systém a nastavená ko-
munikace mi dala pocit, že sem nechodím 
do práce, ale do rodiny a mezi přátele. To, 
že vás ráno potká majitel, podá vám ruku 

Martin patří mezi ty řidiče, které táhly 
kamiony odjakživa. Jednou z povinných 
součástí rodinných výletů bylo chodit se 
dívat na náklaďáky. Nebylo proto překva-
pením, že si „Céčko“ udělal již v 17 letech 
a vojenskou službu v Rakovníku strávil na 
Tatře 815, nesmrtelné vejtřasce a samo-
zřejmě se potkal i s liazkou. Po rozšíření 
na C+E začal jezdit v chemických závo-
dech se speciálně upraveným desetimet-
rovým návěsem. S touto podivnou 3,5 tu-
nou potom sjezdil celou republiku. Jak 
sám říká: „Couvat, otáčet se a najíždět si 
s touto zvláštností byla opravdová škola.“ 

Život vás nikdy nevede přímo a hladce
Po vojně odvál život Martina mimo 

svět kamionů a začal se živit jako taxikář. 
Sportovní kluk, který se věnoval vzpírání, 
tak najednou za volantem taxíku strávil 
téměř 16 let. „Tato profese vás občas při‑
vede mezi lidi se zvláštními osudy a ani 
si nevšimnete, že se sami dostáváte do 
problémů, které vás začnou jednou pře‑
růstat.“ Když překročil čtyřicítku, věděl, 
že musí udělat životní změnu, srovnat se, 
vyřešit si problémy, které mu předchozí 
život přinesl, a současně věděl, že jej to 
táhne zpět za velký volant.

 

LANNUTTI MI PŘINESLO ZMĚNU LANNUTTI MI PŘINESLO ZMĚNU 
PROFESNÍHO I OSOBNÍHO ŽIVOTAPROFESNÍHO I OSOBNÍHO ŽIVOTA

Tomáš Bicera 
Institut silniční dopravy ČESMAD BOHEMIA

O práci řidiče, o hrdosti, o pracovních podmínkách a o pokoře si s Martinem 
Hejnalem, řidičem firmy LANNUTTI CZECH z Teplic, povídal Tomáš Bicera 
z ISD ČESMAD BOHEMIA, provozující portál Truckjobs.cz
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smíte být nervózní. Něco se děje, tak za-
stavím a rozmyslím se nebo se domluvím. 
Možná ztratím pár minut, ale vyhnu se 
větším problémům, které by mě mohly stát 
hodiny. Navíc když víte, že za vámi stojí 
firma 24 hodin denně a já se nemusím bát 
kdykoli kvůli čemukoli zavolat, tak jsem 
samozřejmě hned jistější. Upřímně, většinu 
věcí se snažím řešit sám, abych taky pořád 
nevolal. (smích)

Jaké trasy nebo turnusy jezdíte?
Tady je vše o domluvě. Jednoduše se 

domluvíte, jestli vám více vyhovují jíz-
dy během týdne s tím, že jste o víkendu 
doma, nebo někomu zase vyhovuje jezdit 
právě ty víkendy. Já osobně se doma nu-
dím, a tak mi víkendy nevadí, ale chápu, 
že má někdo doma dítě, a tak potřebuje 
jiný režim.

Jezdíte na plachtě, tu jste si vybral?
My tady ve firmě máme jak plachty, tak 

peršinky. To jsou takové ty speciály na 
sklo. Plachta vyžaduje samozřejmě víc ma-
nuální práce, ale to je něco, co mně právě 
nevadí. Spíš mě trochu zaráží, s čím ob-
čas chodí do firem mladí začínající řidiči. 
Chtějí jezdit, ale nedej bože, když si mají 

manuálně s něčím poradit nebo něco udě-
lat tak říkajíc navíc. To je něco, s čím se 
u některých řidičů docela často setkávám. 

„Firma mi dala základy a prostor pro 
seberealizaci a vlastní rozvoj. Za to jí 

musím hodně poděkovat.“

V diskusích si hodně řidičů stěžuje, že 
jim dopravci počítají spotřebu. Jak to fun‑
guje u vás?

Tak ano, máme u nás Dynafleet. Zeza-
čátku se mi to také nelíbilo, nevěděl jsem, 
proč by mi měl někdo nebo něco říkat, jak 
bych měl jezdit. Dnes se na to ale dívám 
jinak. My, co jsme jezdili na liazkách a ta-
trovkách, jsme tohle nikdy neřešili, ono to 
tam ani nešlo. Tady je to jiné. Já to začal 
brát jako práci sám na sobě. Sednout si 
do auta a šlápnout na plyn umí opravdu 
každý. Jezdíval jsem na 77 bodů ze 100, 
myslel jsem si, že je to dobré, a viděl jsem 
chlapy, kteří jezdili o dvě kategorie lépe 
než já, a to mě motivovalo se zlepšovat. 
Vědět, kde to člověk přetáčí, kde zbyteč-
ně šlape na brzdu, je něco, co mi pomáhá 
se zlepšovat, a nevím, proč se tolik řidičů 
uráží, když je na to někdo upozorní. Nyní 
mám 89 bodů a jsem smutný (směje se).

Když jsme u těch řidičů, co si myslíte 
o současném provozu na silnicích? O tom, 
jak se k sobě řidiči chovají navzájem.

Tak to je dobrá otázka. Sám jezdím přes 
dvacet let a vím, že přesně jací jsou lidé 
obecně, takoví jsou řidiči. Nechci pauša-
lizovat, ale osobně mám děsné zkušenosti 
z Itálie nebo z Paříže. Naopak bych řekl, 
že nejlepší chování vůči sobě mají řidi-
či v Německu nebo například v Belgii. 
A když jsme u toho, tak mám pocit, že 
my máme tendence se děsně podceňovat. 
Sami na sebe máme strašně špatný pohled, 
a přitom můžeme jít v mnoha věcech pří-
kladem. Strašně rádi tady všechno kritizu-
jeme a nemáme k tomu mnohdy žádný 
důvod. Jen si možná v tu chvíli přijdeme 
před ostatními zajímavější.

a zeptá se vás, jak se máte, bylo pro mě 
něco z jiného vesmíru. To bylo přesně tou 
věcí, která vám to celé strašně ulehčí. Mu-
sím zmínit pana Miroslava Šmejkala, pana 
Michala Kříže a vůbec celý tým ve firmě, 
protože mi hodně pomohli.

Takže se zdá, že ve vašem případě vše 
pěkně zapadlo do sebe.

Já jsem se konečně v něčem našel. 
Opravdu se nebojím říct, že jsem v sobě 
něco objevil, a doufám, že mi to vydrží. 
Tohle je práce, pro kterou jsem určený, 
a možná je dobře, že mě to potkalo až 
nyní po čtyřicítce, když už to beru víc 
s rozumem a s pokorou, když už mám 
něco za sebou a trochu jsem dozrál. Urči-
tě bych k tomu přistupoval jinak ve 20 a ji-
nak nyní ve 40. (Za oknem nás přerušuje 
signalizace při couvání kamionů).

„Chtěl jsem říci, že jsem tu šťastný, 
ale to jsem spíš doma s přítelkyní. Ale 
tady jsem spokojený a jsem tu rád.“

Přišly první samostatné jízdy a tvrdá re‑
alita. Jaké to pro vás bylo, nebál jste se, že 
někde uděláte chybu?

Jak už jsem řekl, je to hodně o respek-
tu, pokoře a o přemýšlení. Samozřejmě i ti 
nejlepší řidiči občas udělají chybu. Ne-
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SPOLKOVÝ SNĚM 
A ZÁKON O KLIMATU
Spolkový sněm Bundestag přijal v minu-

lých dnech zákon o zpřísnění klimatických 
cílů. V roce 2045 má Německo dosáhnout 
neutrality skleníkových plynů. Musí tedy 
existovat rovnováha mezi emisemi skle-
níkových plynů a jejich degradací. Návrh 
předepisuje jasné cíle snížení CO2 mimo 
jiné pro odvětví dopravy: Povolené roční 
úrovně emisí ekvivalentu CO2 by měly být 
odhadnuty na 150 milionů tun (2020) a 85 
milionů tun (2030). Svaz silniční dopravy 
BGL potřebu snížení CO2 v dopravním od-
větví uznává, požaduje však naléhavě ne-
utrální oborový návrh opatření na ochranu 
klimatu.

DEN PŘEDCHÁZENÍ DIGITÁLNÍ 
ZLOČINNOSTI
Německo patří, pokud jde o krádeže zá-

silek, mezi velmi frekventovaná místa v Ev-
ropě. Náklady hospodářství na tuto oblast 
se počítají na miliardy eur. V samotné době 
řešení corona ‑krize docházelo především 
k realizaci profesionálních krádeží. Největ-
ší nebezpečí znamenají aktuálně ‑ a prav-
děpodobně i pro budoucnost ‑ cyber‑
‑útoky. Toto nebezpečí se netýká jen vel-
kých koncernů, ale může postihovat menší 
podniky. Spolkový svaz spedice a logistiky 

DSLV pořádal nedávno v té souvislosti Den 
prevence před touto kriminalitou. Ať již jde 
o kriminalitu zbožovou nebo kybernetic-
kou, při prevenci jde o skutečnou směsi-
ci bezpečnostního myšlení u pracovníků 
a u technických prostředků. Svazová akce 
byla zaměřena na:

‑ Největší nebezpečí a na důsledky, 
které mají cyber ‑útoky

‑ Jaké poznatky přinášejí současné 
rozbory situace?

‑ Co znamená realizovat bezpečnost 
v dopravě?

‑ Co stojí zvýšená bezpečnost?
‑ Jaká byla v minulosti úspěšná zjištění? 

Akce rovněž nabídla diskusi s experty 
na téma, jak se chránit v logistickém oboru 
před kriminalitou. 

SPOLEČENSTVO SVG V HAMBURKU
„Společenstvo dopravy a logistiky Ham‑

burk“ bylo ustaveno již v roce 1947 jako 
jedno z prvních společenstev tohoto druhu, 
kterých je nyní na spolkovém území celkem 
17 s regionálním charakterem. Představu-
jí spolehlivou síť, která zastupuje kolem 
8 000 členských podniků. Společenstvo 
„SVG Hamburg“ je poskytovatel poraden-
ství a služeb v rámci metropolitního regi-
onu Hamburku. Mezi jeho produkty patří 
odborná výchova pracovních sil v dopravě 
a logistice podle certifikačního řádu AZAV, 
záležitosti dopravní bezpečnosti, poraden-
ství kolem podpůrných prostředků, kolem 

celoevropské sítě mýtného a kolem doprav-
ního pojištění ve spolupráci s organizací 
KRAVAG jakož i pojištění osobního. Kromě 
toho SVG Hamburg nabízí vlastní Truck‑
‑Shop a také Autohof spolu s výběrem tan-
kovacích a servisních karet.

 

 USA

TRUCKY A DOBROČINNÉ ZÁSOBENÍ 
VODOU 
Společně s nadací Trucking Cares Foun-

dation a se svazy nákladních autodopravců 
z Texasu a z Lousiany i s dalšími přispěvovate-
li a s profesionálními řidiči trucků ATA zajišťo-
vali dodání víc než 13 celovozových nákladů, 
260 palet a 1 248 000 lahví vody do Texasu 
a do Lousiany. Iniciativa „Voda pro Texas“ se 
stala naléhavou, když bylo jasné, že dochází 
k jeho devastaci v důsledku špatného počasí 
a obor nákladní dopravy se angažoval v po-
moci. V postižených oblastech obou států se 
dodávky směrovaly na centra obcí a na ne-
mocnice. Vozidla z iniciativy ATA a dodaná 
doprava od organizací C.B.Wilson LLC a od 
Jihozápadní řidičské školy se hrdě podílela na 
záchranách životů v postižených obcích. Ne-
bylo by to možné bez dárcovství 25 000 USD 
na obstarání vody. Pro dárcovství fungovalo 
příslušné oznámení na www. 

ZPRÁVY ZE SVĚTAZPRÁVY ZE SVĚTA
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC 

Foto: Pixfuel
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Stejně jako v letošním roce, bude i v první polovině roku 
2022 v Tyrolsku na dálnici A12 v oblasti hraničního přecho-
du Kufstein/Kiefersfelden ve směru na Innsbruck v době od 
05:00 hod. doprava regulována automatickým systémem. 

PLÁNOVANÁ ÚPRAVA PLÁNOVANÁ ÚPRAVA 
PROVOZU V TYROLSKUPROVOZU V TYROLSKU

NOVINKY V ESHOPU ASFINAGNOVINKY V ESHOPU ASFINAG

Jana Sláčalová
vedoucí odboru informací

07. 01. 2022
07. 02. 2022
14. 02. 2022
21. 02. 2022
28. 02. 2022
07. 03. 2022
14. 03. 2022

26. 04. 2022
23. 05. 2022
24. 05. 2022
25. 05. 2022
27. 05. 2022
03. 06. 2022
04. 06. 2022

07. 06. 2022
08. 06. 2022
09. 06. 2022
13. 06. 2022
14. 06. 2022
15. 06. 2022
17. 06. 2022

Regulace bude probíhat v následujících dnech:

Společnost Asfinag, která zajišťuje distribuci dálničních 
známek, zjednodušila orientaci na svém e‑shopu.

Jednoduše je zde možné zakoupit dálniční známku 
s platností na 10 dní, dva měsíce nebo rok.

Možné je rovněž zakoupit úsekové mýto, které je 
hrazeno na dálnicích A13, A10, S16, A11 a A9

Dálniční známky a úsekové mýto zakoupené tímto 
způsobem je určeno pro vozidla do 3,5 t a motocykly.

LEHKÝ ZNAMENÁ VELKÝ.
BECAUSE WE CARE!

 nižší emise CO2
*

  větší užitečné zatížení*

 větší účinnost

TH
E N

EXT GENERATION

T

OF TRAILERS

NOVUM

KÖGEL LIGHT PLUS

*Další informace naleznete na adrese:  
 www.koegel.com/CO2

Čestmír Klíma - 733 627 797
Miloš Miloš     - 607 530 061
cz@koegel.com

Kögel Trailer GmbH

www.koegel.cz

in
ze

rc
e
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SLEVA NA MÝTNÉM V POLSKU S E‑TOLL

Pro dopravce, kteří přecházejí ze systému viaTOLL na 
e‑TOLL, je do konce přechodného období, tj. do 30. září 
letošního roku, připraven balíček výhod. Dopravci využí-
vající v přechodném období e‑TOLL budou mít o 25 % 
nižší sazby mýtného. Elektronické mýtné a mýtné za dál-
nice placené prostřednictví Elektronického mýtného systé-
mu KAS bude účtováno ve výši 75 % stanovených sazeb 
mýtného.

PŘI REGISTRACI V SYSTÉMU 
E‑TOLL NEMUSÍTE PODEPISOVAT 

PAPÍROVOU SMLOUVU

Uživatelé se mohou jednoduše zaregistrovat do systému 
e‑TOLL online. Pro úspěšné dokončení registrace je nutné 
zvolit zařízení, které bude použito pro přenos geolokačních 
dat do nového systému. K dispozici je možnost využití ap-
likace e‑TOLL PL (ke stažení v Google Play a App Store), 
standardní OBU nebo zařízení ZSL nabízené externími do-
davateli.

USNADNĚNÍ PRO ŘIDIČE VOZIDEL PŘEPRAVUJÍCÍCH 
CITLIVÉ ZBOŽÍ A AUTOBUSY

Změny stanovené v zákoně ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích 
umožňují průjezd vozidel navzdory tomu, že uživatel nemůže poskytnout údaje 
o geolokalizační poloze. Tímto je splněn požadavek dopravců na snížení ná-
sledků případného selhání zařízení GPS. Ve výjimečných situacích stanovených 
zákonem (např. při účasti vozidla na záchranných akcích, při přepravě živých 
zvířat, mléka, léků, nebezpečného zboží, betonu, komunálního odpadu a v pří-
padě autobusů přepravy cestujících) budou moci uživatelé zaplatit za jízdu bez 
přenosu dat do systému a pokračovat v ní bez funkčního zařízení, přičemž musí 
uvést deklarovanou trasu průjezdu. Možnost pokračovat v jízdě bez nutnosti 
opuštění zpoplatněné silnice, např. na nejbližší parkoviště, a následně zaplatit za 
jízdu do tří dnů od jejího ukončení bude k dispozici později v září.

NOVÁ AKTUALIZACE PRO PALUBNÍ JEDNOTKY V 
NĚMECKU

Od 30. srpna 2021 je k dispozici nová aktualizace pro více než milion palub-
ních jednotek pro úhradu mýtného. Za účelem provedení aktualizace není nutná 
návštěva servisu. Přenos nového softwaru na palubní jednotku proběhne prostřed-
nictvím mobilní sítě.

Na základě aktualizace bude zavedena nová položka menu „Pokladní uzávěr-
ka“, částky mýtného budou rychle k dispozici ve složce „Nevyúčtované jízdy“ v 
zákaznickém portálu. 

V důsledku aktualizace softwaru bude zároveň rozšířená škála jazyků v palubní 
jednotce. U palubních přístrojů typu Bosch si nyní řidiči mohou v položce menu 
„JAZYK“ vybrat kromě němčiny, angličtiny, polštiny, francouzštiny a nizozemštiny 
také rumunštinu. Všechny informace uvedené v položkách menu jsou v plném 
rozsahu k dispozici v těchto šesti jazycích.

nebo 
‑ Bude vybaveno minimálně 4 zim-

ními pneumatikami, na alespoň 
dvou řízených kolech a alespoň 
dvou hnaných kolech. 

• Nákladní vozidla (N2, N3):
‑ Vozidla bez přívěsu nebo návě-

su musí mít nejméně dva řetězy 
(nebo ekvivalentní snímatelné 
protiskluzové zařízení)

nebo
‑ Budou vybavena nejméně 4 zim-

ními pneumatikami na alespoň 
dvou řízených kolech a alespoň 
dvou hnaných kolech. 

‑ Nákladní vozidla s přívěsem 
nebo návěsem musí mít sníma-
telné protiskluzové zařízení ve 
všech případech.

 Nové dopravní značení upozorňující 
na vjezd do oblasti, kde platí povinnosti 
zimní výbavy

Úprava rychlosti v Paříži 
Od 30. srpna 2021 platí na většině 

pařížských silnic nejvyšší povolená rych-
lost 30 km/h. Omezení se nevztahuje na 
okruh (périphérique) stejně jako na bulvá-
ry des Maréchaux a některé další silnice 
(třídy Bois de Boulogne a Bois de Vin-
cennes, Champs ‑Elysées, Avenue Foch, 
Avenue de la Grande Armée, Rue Royale 
atd.). Další silnice, na kterých omezení 
neplatí, jsou uvedeny na webových strán-
kách města Paříž www.paris.fr. 
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Jeden z největších výrobců nákladních vozidel na světě Volvo 
Group resp. jeho součást Volvo Trucks se významným způso‑
bem zasazuje za zavedení nových elektropohonů do pozemní 
dopravy. Tak jako ostatní velcí hráči tohoto automobilového 
segmentu i švédský výrobce má připravena svá řešení.

Převodovky 
pro elektrotrucky
Volvo Trucks pravidelně zá-

sobuje své evropské zákazníky 
informacemi o připravenosti za-
čít sériovou výrobu elektrotruc-
ků. A to ve všech hmotnostních 
a i provozních kategorií včetně 
stavebních či dálkový vozidel. 

zpřevodování, které prakticky 
nahrazuje jednu z nejsložitěj-
ších konstrukčních skupin hna-
cího traktu vozidla převodovku. 
Obecně řečeno, převodovka je 
ve vozidle se spalovacím moto-
rem proto, aby bylo možno vy-
užívat výkon motoru v prakticky 
upotřebitelných otáčkách (viz 
průběh křivky výkonu a točivé-
ho momentu), v poslední době 
v ekonomicky a ekologicky 
vhodných otáčkách (kdy vytváří 
co nejméně škodlivých zplodin). 
Čím těžší provoz, vozidlo sa-
motné a čím špatnější silniční in-
frastruktura resp. čím těžší terén, 
tím je potřeba využívat více pře-
vodových stupňů. Elektromotor, 
který nabízí maximální točivý 
moment prakticky ihned, je 
v tomto ohledu zdánlivě méně 
náročný. Stačí mu se přece roz-
točit, a pak už jede, nehledě 
příliš na zátěž. Tak proč by měl 
mít ještě mezi sebou a hnanými 
koly převodovku, nota bene ví-
cestupňovou?

Zatímco v evropském prostoru 
žongluje Volvo v posledních mě-
sících vozidly prakticky všech 
svých modelových řad vybave-
ných elektropohonem, na trhu 
v USA se mu podařilo zviditelnit 
prvními dodávkami elektroná-
klaďáků zákazníkům do běžné-
ho provozu.

I když vozidla FM/FH Electric 
jsou stále ještě v režimu „pro-
ject vehicles“, takže spíše než o 
reálné řešení jde zatím jen o ta-
kovéty marketingové povídačky. 
Největším hitem v tomto oboru 
je využití automatizované pře-
vodovky I ‑Shift ve vícestupňo-
vém provedení. Zatímco lehké 
varianty trucků například řady 
FL využívají ve svých hnacích 
traktech dvoustupňové prove-
dení I ‑Shiftu, u těžších variant 
se mluví o třístupňovém. Oprav-
du těžká vozba Volvo by měla 
dokonce mít zapracované pl-
nohodnotné převodovky s dva-
nácti stupni. Při bližším pohledu 
jde o filigránské konstrukční ře-
šení. Z nějakého důvodu u části 
byť poučené veřejnosti převládá 
přesvědčení, že elektropohon 
je nejen velmi efektivní a čistý, 
ale též velmi konstrukčně jed-
noduchý. Z tohoto pohledu celá 
řada, dokonce i technických ex-
pertů, mluví o jednostupňovém 
maximálně dvoustupňovém 

Za velkou louží v USA je s elektrickou Volvo Group 
podstatně úspěšnější

Již dva roky nabízí Volvo Trucks North America své elektro řešení těžkých nákladních 
vozidel třídy 8

V evropském prostoru nabízí Volvo Trucks elektrický pohon u nákladních vozidel všech 
svých modelových řad. Stále jde však především o promo než o skutečný obchod

EKOLOGIEEKOLOGIE

VOLVO A JEHO ELEKTRO‑ŘEŠENÍVOLVO A JEHO ELEKTRO‑ŘEŠENÍ
Milan Olšanský
Člen mezinárodní jury Truck Innovation Award za ČR a SR
Foto: archív



EKOLOGIE

12

Již jsou v provozu
A tak zatímco v Evropě probí-

há promo příprava elektronákla-
ďáků Volvo, za velkou louží se 
již zvesela realizuje. Americká 
odnož Volvo Trucks North Ame-
rica (VTNA) již druhým rokem 
nabízí plnohodnotný těžký truck 
třídy 8 s elektropohonem. Jejich 

„nosaté“ Volvo VNR Electric dis-
ponuje elektrickým hnacím trak-
tem s maximálním výkonem 455 
k a maximem točivého momentu 
na hranici 5 500 Nm. To společ-
ně s dvoustupňovým řešením au-
tomatizované převodovky I ‑Shift 
nabízí příznivé a příjemné zrych-
lení a maximální rychlost na hra-
nici zhruba 104 km/h. Dojezd 
vozidel s trakčními bateriemi 
o kapacitě 264 kWh je 240 km.

Dodávka pěti elektrických 
tahačů Volvo VNR Electric 
společenstvu Manhattan Beer 

Distributors je průlomová ne-
jen z pohledu použité techni-
ky, ale také z pohledu oslovení 
zákazníků. Je to poprvé, kdy se 
VTNA „vlámala“ na východní 
pobřeží a vůbec mimo stát Kali-
fornie. Oněch pět elektrotrucků 
může vypadat v porovnání se 
400 těžkých nákladních vozidel 
s konvenčním pohonem, kte-
ré společenstvo využívá, jako 
malá parta pionýrů. A tak tomu 
vlastně také je. V Manhattan 
Beer Distributors vždy usilovali 
o zavádění nových technologií 
a také dnes, aby podpořili pro-
voz svých elektrotahačů, ne-
chali instalovat ve svém zázemí 
v Bronxu rychlonabíjecí DC sta-
nici úrovně 3, která je schopná 
dobít trakční baterie Volvo VNR 
Electric z 0 % na 80 % za 70 
minut. Nutno také podotknout, 
že Volvo VNR Electric je první 
sériově vyráběný elektrotruck 

dvou či tří menších elektromo-
torů vhodně spojených. Dalším 
konstrukčním opatřením je 
opětovné vložení vícestupňo-
vé (šesti, dvanácti a dokonce 
možná i šestnáctistupňové) au-
tomatické či alespoň automati-
zované převodovky do hnací-
ho traktu. A to je ono kouzlo 
a potřeba opravdové převo-
dovky v elektrotrucích, o němž 
nyní mluví Volvo Group, a to 
je to kouzlo, o kterém nemluví 
Hyundai Corporation, ale rov-
nou ho prakticky využívá ve 
svých trucích Xcient Fuel Cell. 
V hnacím traktu svých těžkých 
nákladních vozidel již více 
než půl roku provozovaných 
ve Švýcarsku má vloženou 
automatickou šestistupňovou 
převodovku Allison. Systém 
převodů resp. převodovky je 
tedy jedním z klíčových prvků 
elektropohonu, kde lze očeká-
vat v krátkém čase významné 
inovace vysokých řádů.

Kouzlem je teplotní 
management
Tak za prvé nelze pominout, 

že elektromotory se točí vět-
šinou podstatně rychleji než 
je v hnacím traktu silničního 
vozidla třeba. Takže zde vy-
vstává okamžitá potřeba tzv. 
reduktorů. Ty samy o sobě 
jsou převodovkou svého druhu, 
protože otáčky elektromotoru 
do hnacího traktu elektrovozi-
dla snižují. Za druhé je třeba 
vědět, že ona „jednoduchost“ 
elektropohonu je vykoupena 

„složitostmi“ jiného druhu. Na-
příklad tím, že se významně 
zvyšují nároky na teplotní ma-
nagement celé hnací sousta-
vy. Holt elektromotor vytváří 
při své vlastní práci a výkonu 
poměrně hodně tepla. A s tím 
se musí něco dělat. Optimál-
ně tohle odpadní teplo zužit-
kovat někde jinde ve vozidle 
například v systému vytápění 
či v nějaké formě rekuperace. 
Prakticky ovšem jde v součas-
nosti o to, aby byli konstrukté-
ři schopni celý elektropohon 
uchladit. A není to jen elekt-
romotor a jeho reduktor, které 
vytváří odpadní teplo. Jde také 
o trakční baterie, a to jak při vy-
bíjení, tak především při dobí-
jení. Ale to je další z problémů.

Pokud mluvíme o elektro-
pohonu těžkých nákladních 
vozidel, je zřejmé, že vhledem 
k jejich celkové hmotnosti bu-
deme klást velké nároky prá-
vě na elektromotor. Čím větší 
požadovaný výkon, tím větší 
elektromotor a tím větší od-
padní teplo. Řešení je v nasa-
zení ne jednoho, ale například 

Výroba elektro náklaďáků s sebou nese celou řadu nové problematiky, například vysokonapěťových obvodů

VNR Electric bylo dodáno poprvé zákazníkovi na východní pobřeží, poprvé mimo stát Kalifornie

Volvo VNR Electric je vyráběno ve stejném závodě New River Walley ve Virgínii, jde 
jsou produkována všechna nákladní vozidla Volvo určená pro severoamerický trh
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„Jako jeden z největších dis‑
tributorů nápojů v USA uznává 
Manhattan Beer Distributors ši‑
roký dopad na udržitelnost, který 
můžeme dosáhnout odstraněním 
škodlivých emisí z výfuků vozidel 
naší flotily,“ řekl Simon Bergson, 
zakladatel, prezident a generální 
ředitel Manhattan Beer Distribu-
tors. „Společnost Volvo Trucks 
dlouhodobě podporuje naše cíle 
v oblasti udržitelnosti a proká‑

zala, že jejich řada nákladních 
vozidel s nízkými a nulovými 
emisemi poskytuje bezpečnost, 
výkon a spolehlivost, které jsme 
očekávali. Manhattan Beer Dis‑
tributors se pyšní implementací 
udržitelných postupů do všech 
našich operací a investováním do 
budoucnosti, protože je to správ‑
ná věc,“ řekl Simon Bergson. 

kladních vozidel v New Yorku 
ukazuje průmyslu, že environ‑
mentální a ekonomická udr‑
žitelnost může jít ruku v ruce. 
Je to vzrušující milník pro obě 
naše organizace a je nám ctí, že 
pokračují ve spolupráci se spo‑
lečností Volvo Trucks s cílem 
snížit svoji uhlíkovou stopu,“ 
doplnil Peter Voorhoeve.

Manhattan Beer Distributors 
je jedním z největších distribu-
torů nápojů v USA a největším 
dodavatelem piva v metropo-
litní oblasti New Yorku, který 
obsluhuje téměř 25 000 zá-
kazníků z pěti provozních míst 
v New Yorku na Long Islandu 
a v jeho okolí. Již více než 20 
let společenstvo prokazuje ve-
doucí úlohu v udržitelné dopra-
vě, vedenou cílem snížit dopad 
společnosti na životní prostředí.

v továrně New River Walley 
(Dubln) ve Virginii, kde jsou 
produkována všechna nákladní 
a užitková Volva určená pro se-
veroamerický trh. 

Správné nastavení 
spolupráce

„Díky spolupráci se zákazníky, 
jako je společenstvo Manha‑
ttan Beer Distributors, kteří se 
věnují snižování dopadu silnič‑
ní dopravy na životní prostře‑
dí, dokázala společnost Volvo 
Trucks dosáhnout významného 
pokroku na cestě k širokému 
komerčnímu nasazení modelo‑
vé řady VNR Electrics tzv. od 
pobřeží k pobřeží,“ řekl Peter 
Voorhoeve, prezident společ-
nosti Volvo Trucks North Ame-
rica. „Manhattan Beer Distribu‑
tors jako odvážný pionýr a lídr 
v provozování elektrických ná‑

Pět kusů Volvo VNR Electric rozšíří flotilu 400 nákladních vozidel, společenstva 
Manahattan Beer Distributors

V reálném provozu ukáží elektronáklaďáky co opravdu dovedou

Z 0 % na 80 % by měla rychlonabíjecí stanice dobít 
baterie vozů VNR Electric za 70 minut

Ve svém zázemí v Bronxu nechalo společenstvo Manhattan Beer 
Distributors vybodovat rychlonabíjecí stanici úrovně 3

Společenstvo Manhattan Beer Distributors je pionýrem v provozování 
těžkých nákladních vozidel třídy 8 s elektropohonem

Manhattan Beer Distributors se již dnes těší, 
že pořídí další elektronáklaďáky VNR Electric
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Nedávno se mi v informačním koši objevila 
zajímavá studie z Číny na téma: „výrobní ná‑
klady na elektropohon resp. elektro nákladní 
vozidla“. Podívejme se tedy společně do ní 
a zkusme si extrapolovat, co by z ní mohlo 
být důležité pro nás v Evropě.

Co se můžeme z čínského scénáře přiučit? 
Drtivou část celkových výrobních nákladů 
elektrických vozidel spolkne hnací ústrojí. To 
je zcela určitě hlavní sdělení čínského výzku-
mu elektro automobilového sektoru. Pokud 
jde o elektrická užitková vozidla, finanční 
náklady na výrobu součástí vlastního hnací-
ho ústrojí tvoří až 80 % celkových výrobních 
nákladů na vozidlo.

Trakční baterie
Zrekapitulujme si hlavní body uvedené studie. 1. pořizovací cena elektrického užit-

kového vozidla v Číně je v současné době zhruba dvojnásobná než konvenčního 
vozidla. 2. jsou to vysoké pořizovací a výrobní náklady na součásti hnacího ústrojí, 
které zvýšily ceny elektrických užitkových vozidel. 3. u lehkých užitkových vozidel 
v Číně, s celkovou hmotností nad 4,5 t, tvoří pohonné ústrojí 70 % – 80 % celkových 
výrobních nákladů na vozidlo. U shodného konvenčního vozidla (s dieselovým mo-
torem) je to 50 % – 60 %. 4. kalkulační vzorec není nijak odlišný, pokud jde o těžká 
nákladní vozidla.

Ze všech prvků hnacího ústrojí elektrovozidel jsou trakční baterie jednoznačně 
klíčovou součástí. Podle čínské studie jsou majoritně využívány lithium ‑železo‑

‑fosfátové (LFP) baterie. A jejich použití je podpořeno vyšší hustotou energie a nižší 
cenou. Tento trend by měl pokračovat i v příštích letech s přímými důsledky na vývoj 
celkových nákladů na výrobu elektrovozidel.

Milan Olšanský
Foto: archív

Čínská těžká nákladní vozidla s elektropohonem využívá třeba i americký producent a distributor 
piva Anheuser-Busch

Do výroby elektromotorů pro elektromobily se pustili nejen klasičtí, ale též zcela noví výrobci

„Elektrická“ hnací náprava Allison – jednotliví výrobci dílů 
elektropohonů dávají na trh svá nejlepší řešení
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Nováčci na elektro automobilovém trhu
Podobně je očekávaný pokles nákladů 

i na další klíčové součásti hnacího ústrojí, 
jako jsou reduktory, převodovky, převody 
obecně a elektromotory. A to také z důvodů 
vyššího počtu výrobců a dodavatelů těchto 
součástí, kteří nově vstupují na trh. Studie 
uvádí příklady společností Bosch, Innovan-
ce nebo INVT, které pocházejí z průmyslo-
vé automatizace. Technologická vylepšení 
v tomto směru umožní konstruktérům snížit 
složitost vozidel a používat méně součástek 
bez ovlivnění výkonu celého hnacího trak-
tu. „Očekáváme zavedení nových technolo‑
gií převodovek, což bude znamenat, že vět‑
ší a těžší vozidla budou moci být vybavena 
menšími, lehčími a levnějšími elektromoto‑
ry. V současnosti vnímáme několik zajíma‑
vých dohod mezi výrobci a dodavateli auto‑
mobilových součástí a výrobci trakčních ba‑
terií. V nejbližších létech by mělo být právě 
na tomto poli „vybojováno“ dostatek „bitev“, 
které přinesou nové zkušenosti.“

Čínské trendy
Jak si vede trh s elektromobily v segmen-

tu lehkých a těžkých užitkových vozidel 
v Číně? Je na vzestupu navzdory nepříliš 
příjemnému kalkulačnímu vzorci výrob-
ních nákladů? Studie uvádí: „V Číně máme 
dlouhodobě kladný názor na elektrifikaci 
lehkých i těžkých nákladních vozidel. A to 
navzdory skutečnosti, že prodeje elektric‑
kých nákladních vozidel v posledních le‑
tech kolísají především v důsledku odnětí 
vládních dotací. Ovšem s národními pro‑
jekty Carbon Emission Peak 2030 a Carbon 
Neutrality 2060 patří pozemní doprava 
mezi hlavní průmyslová odvětví tlačená 
vládou k omezení emisí CO2. Navzdory de‑
gradujícím fiskálním pobídkám pro nákup 
či pořízení elektrovozidel stále existuje řada 
vládních pobídek k podpoře udržitelného 
růstu průmyslu. Patří sem příznivé zásady 
pro pronikání do infrastruktury nabíjení, do‑
tace lokálních vlád podle ročního proběhu 
kilometrů, dotace na vozidla s palivovými 
články a tak dále. Na druhé straně výrobci 

Růst ceny výrobních surovin
Je otázka ceny surovin potřebných k vý-

robě trakčních baterií klíčová, když uvažu-
jeme o širším trhu s elektromobily v blízké 
budoucnosti? Jak se Čína s takovým problé-
mem potýká?

„Těžba, cena a strategie dodávek a prode‑
jů surovin pro výrobu trakčních baterií jsou 
souvisejícím odvětvím v novém řetězci auto‑
průmyslu elektrických vozidel. Cena surovin 
bude teoreticky přenesena na výrobce elekt‑
romobilů prostřednictvím výrobců trakčních 
baterií, což ovlivní cenu pro spotřebitele 
elektrických vozidel. Pokud bude růst cen 
pokračovat, na makroúrovni, může to do‑
konce ovlivnit dobu pro vyrovnávání výrob‑
ních nákladů elektrických vozidel a vozidel 
s motory na fosilní paliva. Prozatím však 
žádné čínské automobilky nezvyšovaly ceny 
elektrovozidel v souvislosti s výrobními ná‑
klady trakčních baterií. V současné době se 
v tomto odvětví věří, že růst cen surovin ne‑
bude v krátkodobém horizontu přenesen do 
ceny nových elektrických vozidel. Je zcela 
jasné, že koncoví spotřebitelé jsou na po‑
řizovací cenu stále relativně citliví. Výrobci 
trakčních baterií také dlouhodobě vynaklá‑

v celém hodnotovém řetězci  - včetně klí‑
čových dodavatelů komponent, výrob‑
ců vozidel a jejich distributorů  ‑ usilují 
o snížení nákladů prostřednictvím reno‑
vace technologií a obchodních modelů, 
aby snížily celkové náklady z vlastnictví 
vozidla (TCO). Nevyhnutelným trendem 
je však to, že užitková vozidla v Číně bu‑
dou směřovat k elektrifikaci.“

Čína je zemí netušených možností a to platí i v kauze elektronáklaďáky. Jakmile vznikne poptávka a jsou k dispozici 
dotaci či jiná politická podpora vzniknou téměř ihned například elektronáklaďáky se sklápěcími nástavbami.

Až 80 % ceny celého nákladního vozidla s elektropohonem „spolkne“ trakční baterie resp. batery pack

Firmy a společnosti využívající elektronáklaďáky se výrazně hlásí k zelené politice. Svým přístupem si snaží nahnat 
sociálně příznivé body.
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dají obrovské finanční prostředky na zajištění dodávek vý‑
robních surovin (včetně převzetí akcií či kompletní převzetí 
daných výrobních podniků). V dlouhodobém horizontu je 
obecným trendem, že náklady na výrobu trakčních baterií 
nadále klesají a s nimi budou klesat postupně i ceny samot‑
ných elektromobilů.“

Nové podnikatelské příležitosti
Hlavní dodavatelé elektromotorů a pohonů pro průmys-

lovou automatizaci se postupně přestěhovali na trh dodávek 
komponent elektrických vozidel. Jde o klíčový faktor pro pl-
nění vyšších kvót produkce a požadavků na elektrická užit-
ková vozidla?

„V současné době nemáme konkrétní údaje o podílu těchto 
prodejců průmyslové automatizace na automobilovém trhu, 
ale podle zpětné vazby se výrobky těchto společností skuteč‑
ně stále více instalují do elektrických vozidel. Prodejci prů‑
myslové automatizace vidí na trhu elektrických užitkových 
vozidel velký potenciál. Vstupují tam a soutěží s tradičními 
dodavateli komponent automobilů. Situace není dnes ještě 
taková, že by došlo k nedostatku dodávek dílů, ale je více 
než zřejmé, že se prodejci průmyslové automatizace sna‑
ží prosadit na rozvíjejícím se trhu. Pokud z dlouhodobého 
hlediska dojde k poklesu počtu elektromotorů, které mohou 
tradiční dodavatelé automobilů vyrobit, je to rozhodně příle‑
žitost pro prodejce průmyslové automatizace.“

Jaké poučení z toho plyne?
Čínský trh elektrickými užitkovými a nákladními vozidly ukazu-

je, jak lokální subvence a pozitivní politická situace včetně myš-
lení mohou být účinnou a významnou hybnou silou při zavádění 
nových technologií. Je zřejmé, že přechod flotil nákladních vozi-
del od dieselového pohonu k elektrickému je neodvratitelný, a to 
především a primárně pokud se jedná o městský provoz či rozvoz 
zboží a zásilek na tzv. „poslední míli“. Není pochyb o tom, že 
ceny trakčních baterií klesají, evropský trh se může ubírat stejným 
směrem. Ovšem bez cílených dotací a příznivé politické nálady to 
půjde jen velmi ztěžka.

Trakční baterie jsou opředeny největším současným očekáváním změny či inovací

Reduktory a převodovky to jsou součásti elektropohonu, kde se budou muset konstruktéři 
pochlapit, aby právě tyto skupiny optimalizovaly z hlediska jejich správné funkce

Dojde k prolnutí výrobců a dodavatelů z různých průmyslových odvětví? To všechno ukáže 
nejbližší časové období

Výrobní cena trakčních baterií by měla postupně klesat a tím by měla být i cena 
celého elektromobilu zajímavější

Elektromotory a některé další součásti elektropohonů mohou velmi efektivně 
dodávat firmy druhdy zainteresované na průmyslové automatizaci
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třinu, a jednak může sloužit jako 
palivo ve vhodně upraveném spa-
lovacím zážehovém motoru.

Společnost MAN SE v oblasti 
uplatnění vodíku jako nositele 
energie k pohonu nákladních vo-
zidel provádí výzkum, aby mohla 
v budoucnosti pokračovat v kon-
strukci a stavbě svých ekologic-
kých a inovativních produktů. 
První vodíkové prototypy náklad-
ních vozidel z Mnichova vyjedou 
na tovární zkušební polygon kon-
cem léta letošního roku. 

Pozor, vysoké napětí! 
Reakce vodíku a kyslíku 

v palivovém článku generuje 
elektrický proud, který pohá-
ní elektromotor. Hnací trakty 
takových trucků s palivovými 
články však musí být vybaveny 
vysokonapěťovými kabely v sig-
nální oranžové barvě.

Při reakci vodíku a kyslíku 
v palivovém článku vzniká čistá 
voda a energie. Elektronický ná-
kladní vůz a vodíkový palivový 
článek to je kombinace, která by 
mohla poskytnout potenciální ře-
šení dálkové silniční dopravy bez 
emisí. Zrovna tak by to ale mohlo 
být i přímé spalování vodíku. 

Asociace evropských výrobců 
automobilů se v sekci nákladních 
vozidel dohodla, že po roce 2035 
se již nebudou vyrábět nákladní 
vozidla se spalovacím motorem 
na fosilní paliva. Tím je nastaven 
umíráček nejen benzínu a mo-
torové naftě, ale také například 
CNG a LNG, pokud ovšem ne-
půjde o jejich bio ‑variantu. Stej-
ně tak mezi fosilní paliva nepatří 
vodík. A ten hraje v alternativních 
pohonech hned dvojí roli. Jednak 
se nabízí jako médium, které spo-
lečně s kyslíkem dokáže v palivo-
vém článku vyprodukovat elek-

Na zkušební stolici v továrně 
mnichovského výrobce je po-
staven palivový článek. Trubky 
mu dodávají vodík a vzduch. 
Reakce v jádru článku uvolňu-
je elektrickou energii, která je 
do elektromotoru přiváděna 
jasně oranžovými vysokonapě-
ťovými kabely. Přesně tak bu-
dou brzy poháněna první vo-
díková nákladní vozidla MAN. 
Ale v budově Vývoje hnacího 
traktu v Norimberku se toho 
děje ještě mnohem více. Sen-
zory zachycují důležitá data 
ze systému palivových článků: 
teplotu, tlak, elektrický proud, 
jeho napětí a vyhodnocující 
účinnost. 

Vývojáři měří celou řadu klí-
čových hodnot, aby zjistili, jaký 
palivový článek bude nakonec 
nejvhodnější pro pohon těžkých 
nákladních vozidel na dlouhé 
vzdálenosti. Jediným „odpad‑
ním produktem“, který vzniká 

při provozu palivového článku, 
je čistá voda. Vodík plus kyslík – 
co může být ještě čistějšího?

Zajímavé možnosti
„MAN vidí vodík jako zajíma‑

vý doplněk,“ říká doktor Micha-
el Bernath. „V posledních letech 
se v této technologii udál po‑
měrně velký pokrok.“ Celá řada 
velkých dodavatelů nyní nabízí 
komponenty pro vodíkové pali-
vové články nebo celé systémy 
pohonu. Vývojáři společnosti 
MAN je zkoumají a vyhodno-
cují, aby byli dobře připraveni 
na možnou realizaci vodíko-
vých hnacích traktů jejich vozi-
del. Michael Bernath stojí v čele 
týmu, který na tomto alternativ-
ním pohonu intenzivně pracuje. 
Automobilka hodlá postavit dva 
prototypy nákladních vozidel 
na vodík s různými palivovými 
články. Testovací řidiči najedou 
tisíce kilometrů, aby shromáždi-
li poznatky vhodné pro jemné 

Milan Olšanský
Foto: archív

Vývojáři ve společnosti MAN chtějí zejména prodloužit životnost palivového článku

Vývojový tým MAN pomocí počítačových modelů diskutuje o tom, kde a jak má být 
systém palivových článků implementován do vodíkového nákladního vozu

Dominic Hyna, vývojový inženýr společnosti MAN, zkoumá technologii spalování vodíku
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vyladění ekologického pohonu. 
Dalším krokem pak bude po-
stavit demo flotilu kolem roku 
2024, aby vybrané dopravní 
společnosti mohly provádět 
testování v reálném provozu. 

„Naši zákazníci se nás často 
ptají na vodíkové vozy. O tuto 
technologii je obrovský zájem. 
Může to být fantastický dopl‑
něk,“ vysvětluje Michael Ber-
nath. „To, co dopravním spo‑
lečnostem dosud chybělo, jsou 
nákladní vozy bez emisí, které 
mají dostatečný dojezd pro na‑
sazení v dálkové dopravě. Prá‑
vě zde představují vodíkové pa‑
livové články zajímavé řešení.“

Výhodnější palivové články
„Z našeho současného po‑

hledu nabízí vodíková mobilita 
(FCEV) dvě hlavní výhody opro‑
ti bateriové elektrické mobilitě 
(BEV) těžkých užitkových vozi‑
del. Nákladní vozy s palivovými 
články s plnou nádrží na vodík 
dokáží ujet na jedno naplnění 
přibližně 800 km. Pokroky v ba‑
teriové technologii určitě umož‑
ní v příštích letech zvýšit dojezd 
pro BEV e -trucky. Větší prostor 
potřebný k instalaci baterií však 

poněkud ztěžuje sériovou vý‑
robu takových vozidel. Dalším 
faktorem je, že doplnění prázd‑
né nádrže na vodík trvá jen 
několik minut. Nabíjení baterie 
naopak trvá tři čtvrtě hodiny 
až několik hodin v závislosti na 
nabíjecím proudu. To může být 
náročné zejména v dálkovém 
provozu. Navíc dosud nebyla 
vybudována relevantní nabíjecí 
infrastruktura. A přesto mají tyto 
dvě udržitelné technologie jed‑
no společné  - v obou případech 
je vozidlo poháněno elektřinou, 
která pohání elektromotor. Ve 
vozidle s palivovými články je 
také instalována vysokonapěťo‑
vá baterie pro ukládání energie 
z palivových článků. V závislosti 
na možnostech nabíjení nebo 
tankování bude MAN vyvíjet 
elektricky poháněná vozidla, 
aby svým zákazníkům nabídl 
ideální řešení. Společnost MAN 
vidí vodíkový palivový článek 
jako doplňkovou technologii 
k čistě bateriovým pohonům. 
Budeme se spoléhat na oba tyto 
udržitelné pohonné systémy. 
Naším cílem je poskytnout zá‑
kazníkům odpovídající nulové 
emise,“ říká vedoucí divize Mi-
chael Bernath.

Otázka infrastruktury
Zvláště vodíková mobilita 

však čelí velkým výzvám. „I to 
nejlepší vodíkové vozidlo je 
našim zákazníkům k ničemu, 
pokud není instalována řádná 
infrastruktura, která by uživa‑
telům umožňovala tankovat 
vodík za dostupné ceny,“ vy-
světluje Andreas Bug, který 
odpovídá za příslušnou strate-
gii. Úkoly jeho týmu zahrnují 
zvládnutí tohoto komplexního 
problému. V Evropě nyní exis-
tuje řada plnících stanic s vodí-
kem, bohužel jsou jen omezeně 
vhodné, pokud jde o tankování 
nákladních vozidel pro dálko-
vou dopravu. Proto Andreas 
Bug vede rozhovory s mnoha 
zástupci různých obchodních 
a technologických sektorů, aby 
prozkoumal jejich možné sy-
nergie a navrhl založení společ-
ných projektů. Jedná například 
s mezinárodními energetický-
mi společnostmi, které mají 
v úmyslu zintenzivnit výrobu 
udržitelnějších zdrojů energie, 
jako je vodík. Nebo s regionál-
ními dodavateli elektřiny, kteří 

chtějí vyrábět a uvádět na trh 
zelený vodík s pomocí přebyt-
ku ze sluneční a větrné energie. 

Andreas Bug se také snaží na-
vázat kontakt se start ‑upy, které 
mají inovativní nápady týkající 
se vodíku. Všichni partneři, s ni-
miž je tento stratég společnosti 
MAN spojen, sledují využití vo-
díku jako bezemisního a nákla-
dově efektivního zdroje energie 
pro celou společnost. Nejen pro 
mobilitu, ale například také pro 
průmysl a inženýrství staveb-
ních služeb. Čím více lidí bude 
společně usilovat o rozšíření 
vodíkové infrastruktury na ce-
lostátní úrovni, tím dříve budou 
mít dopravní společnosti a do-
pravci z toho prospěch při své 
energetické transformaci. Za 
tímto účelem se MAN podílí na 
různých projektech spolupráce.

 
„Měli bychom být nejen v po‑

zici, kdy můžeme našim zákaz‑
níkům poskytovat vodíková vo‑
zidla, ale také musíme předvést 
holistická řešení, aby mohli tuto 
technologii co nejlépe využít 

Alternativou k palivovým článkům MAN je také testování vodíkových spalovacích 
motorů v Norimberku. Zde je jeden namontovaný na zkušební stolici.

V kontrolní místnosti na zkušebně zaměstnanci MAN používají počítačové systémy 
k analýze výkonu palivových článků

Michael Bernath (vlevo) a Andreas Bug kontrolují instalační prostor pro systém palivo‑
vých článků na testovacím nákladním vozidle

MAN ve Vodíkovém kampusu vyvíjí obě dvě technologie pohonu vodíkem
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výzvu lze vyřešit. „V Německu 
je dobře rozvinutá plynová síť, 
která může přepravovat také vy‑
soce koncentrovaný vodík. Pro 
přepravu však musí být vysoce 
stlačen nebo zmrazen, aby bylo 
dosaženo vysoké hustoty ener‑
gie. Tím se distribuce vodíku 
však prodražuje, takže plnicí 
stanice by musely být co nej‑
blíže páteřního potrubí. Nebo 
najdeme zcela nová nákladově 
efektivní řešení pro distribuci 
vodíku na velké vzdálenosti.“

Nejbližší cíl: H2 do testu
Mezitím pokračuje ve vývoji 

v Norimberku hledání doko-
nalého palivového článku. Na 
zkušební stolici je slyšet vrčení, 

ve vztahu k jejich aplikacím,“ 
říká Andreas Bug. Proto již také 
probírá se zákazníky to, jak 
lze vodíková vozidla nejlépe 
integrovat do jejich vozového 
parku a jak modifikovat jejich 
logistiku efektivního využití. 
Posílá zjištění zpět týmu inže-
nýrů kolem Michaela Bernatha. 
Používají se například při vývo-
ji vhodných systémů tlakových 
nádrží, bateriových komponen-
tů a architektury vozidel.

Očekávaný velký pokrok
Další velkou otázkou je, jak 

bude v budoucnosti vodík ná-
kladově efektivně dodáván do 
plnicích stanic. Expert MAN An-
dreas Bug je přesvědčen, že tuto 

když zaměstnanci v kontrolní 
místnosti na zkušebním sta-
vu sledují naměřené hodnoty 
a identifikátory na svých mo-
nitorech. Při jízdě vydává pa-
livový článek během provozu 
určitý hluk,“ říká Michael Ber‑
nath. „Ale běží tišeji než spalo-
vací motor.“ To je další plus pro 
životní prostředí. 

Společnost MAN spolupraco-
vala s Univerzitou Friedricha Ale-
xandra Erlangena ‑Norimberka 
(FAU) a Norimberskou univer-
zitou aplikovaných věd (THN), 
aby společně založili vodíkový 
kampus s cílem prozkoumat 
vodíkovou technologii do větší 
hloubky, a urychlit vývoj. FAU 
se zaměřuje na základní vý-
zkum, zatímco THN přispívá 
svými přednostmi ve výzkumu 
souvisejícím s aplikacemi. Spo-
lečné know ‑how MAN zavádí 
do praxe. 

Expert na pohon vozidel Mi-
chael Bernath je přesvědčen, že 
technologie palivových článků 
dosáhne dalšího velkého pokro-
ku, až MAN nejpozději do roku 
2024 pošle na silnice ukázkovou 
flotilu vodíkových nákladních 
vozidel. „Chceme především 
prodloužit životnost palivových 
článků na minimálně 30 000 
provozních hodin, aby jejich 
použití v užitkových vozidlech 
bylo nákladově efektivní,“ vy-
světluje Bernath.

Co ho tak přímo spalovat?
Je však třeba poznamenat, že 

MAN se nespoléhá pouze na 
vodík pro použití v palivových 
článcích. V Norimberku se testují 
také vodíkové spalovací motory. 
Jeden prototyp nákladního vozi-
dla s tímto pohonným systémem 

bude dokonce uveden do zkou-
šek ještě v roce 2021. Jednou 
z výhod vodíkového spalovacího 
motoru je, že taková vozidla by 
mohla být uvedena do sériové 
výroby relativně rychle, protože 
jsou založena na zavedené tech-
nologii. Z dlouhodobého hle-
diska však experti automobilky 
MAN považují technologie zalo-
žené na vodíkových palivových 
článcích či spalování vodíku za 
doplňkovou technologii k po-
honu čistě elektrickému. MAN 
nicméně přistupuje ke všem 
myslitelným udržitelným poho-
nům s otevřenou myslí ve vztahu 
k technologiím.

Michael Bernath považuje 
vývoj prvních nákladních vozi-
del MAN na vodíkové palivové 
články za splněný sen. Poprvé 
se s palivovými články setkal na 
začátku roku 2000 jako stážis-
ta ve společnosti MAN. Nyní 
v roce 2021 je Bernath hlavním 
inženýrem, který uvolňuje prv-
ní vodíkové prototypy na silnici. 
To lze určitě označit za vrchol 
jeho profesionální kariéry. 

Andreas Bug, strategický 
konstruktér pohonných jedno-
tek, si plně uvědomuje, že se 
aktivně podílí na formování 
transformace mobility historic-
kých rozměrů. Říká: „Podobný 
pocit museli mít i vynálezci 
na konci 19. a na počátku 20. 
století. V té době to byla právě 
fosilní paliva, která byla použí‑
vána k nastavení kurzu moder‑
ní mobility. Nyní jsme v po‑
dobném obratu s příchodem 
elektrické a vodíkové mobility. 
Je vzrušující být svědkem tako‑
vého vývojového kvasu.“

Budoucnost vodíku není pohled do křišťálové 
koule, ale do sklenice modré vodyVlevo – spalovací motor na vodík, vpravo – vodíkový Fuel Cell motor

Elektrický pohon vozidel je z pohledu zvenčí charakterizován vysokonapěťovými 
kabely signální oranžové barvy
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Existuje výzkum, vývoj, prototypová řeše-
ní a potom víceméně kusová nebo sériová 
výroba. Mimo to jsou však mezi námi lidé 
obdaření schopnostmi popisovat a ztvárňo-
vat vize. Otevřeně říkám, že právě tato se mi 
zdá namířená hodně do budoucna.

Návěsový tahač HGV disponuje estetikou 
hodnou značky Tesla, zdůrazněnou tvarova-
ným, ale ostrým designovým jazykem, který 
svým způsobem připomíná iPhone 12!

Vize či snění?
Vizionářský plně elektrický silniční tahač 

Tesla poháněný čtyřmi nezávislými elektro-
motory vzadu je naplánován do výroby ještě 

Milan Olšanský
Foto: archív

Samozřejmě, že provoz nového silničního tahače bude autonomní, to již dnes dokáže zajistit 
systém E-Rig, kterým disponuje automobilka Tesla

Z konceptu layoutu se stává postupně model, další fází je přechod na výrobu prototypu či alespoň jeho částí – k 
tomu však může být ještě pekelně daleko

Návěsový tahač HGV je vizí budoucnosti, nicméně jak je zvykem u společnosti Tesla, již dnes 
se mluví o jeho výrobě v roce 2022 – ovšem při všem, co o firmách založených a vedených 
Elonem Muskem víme, je třeba se na vše, co se kolem nich točí, dívat s velkým nadhledem.

Silniční souprava HGV s návěsem bude využívat všechny možné dostupné i vývojové technologie, 
a to jak pro samotný provoz, tak i logistiku dálkové dopravy
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v roce 2022. Je nabízen jako nejbezpečněj-
ší a nejpohodlnější nákladní vůz se zrych-
lením 0 ‑96 km/h za pouhých 20 s a dojez-
dem 500 až 800 km. Zatímco prototypová 
verze vypadá naprosto drsně, jaká bude fi-
nální verze, to si můžeme či musíme zatím 
každý z nás domyslet.

Průmyslový designér Jeremy Dodd 
posouvá vizi těžkého nákladního vozi-
dla Tesla s autonomním systémem řízení 
Tesla Autonomous E ‑Rig na další úroveň. 
Ultra ‑futuristický koncept identifikuje zá-
kladní problém s těžkými nákladními au-
tomobily, které mají průměrnou rychlost 
80 km/h a musí jezdit prakticky devět ho-
din denně, pět dní v týdnu. To má dopad 
na životní prostředí. Koneckonců to přímo 
formuje také společenské chování celé jed-
né vrstvy a dalších na ní navázaných.

Budoucnost je za dveřmi
Silniční tahač je konstruován s prodlou-

žitelným rozvorem, který lze jednoduše 
přizpůsobit potřebám klienta, geografické 
poloze a povaze přepravovaného nákladu. 
Vrchlík kabiny a vrchní strana návěsu jsou 
osazeny vysoce efekvními solárními panely, 
které poskytují elektrickou energii trakčním 
bateriím. Rekuperační brzdný systém dále 
recykluje energii z kol do turbín a zvyšuje 
tak rezervu výkonu.

Tesla Autonomous E ‑Rig je navržen 
s ohledem na budoucnost silniční dopravy, 
kdy se počítá s tím, že provoz bude hustější 
a stísněnější. Tahač i návěs bude projíždět 
zatáčky či manévrovat na místě natáčením 
celých podvozků.

jedinou nevýhodou je fakt, že náklad lze prozatím umístit pouze na horní plochu návěsu

Samotný tahač lze jednoduše zvětšením některých rozměrů (rozvor a výška) optimalizovat pro potřebný typ provozu 
či dopravu typu zboží

Tři nejsofistikovanější řešení – solární panely 
na horní straně tahače i návěsu, recyklace brzdné energie 
pro turbínu, systém zatáčení s pomocí natočení kolových 

skupin a celých podvozků

Stejně jako tahač i návěs lze prodlužovat a zvyšovat
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Ještě před pár lety by byla myšlenka na 
zelenou ekologičnost závodů tahačů na 
okruzích FIA pořádně kacířská. A ejhle. 
V roce 2021 můžeme sezonu závodů nej-
těžších monster na okruzích klidně zařadit 
do rubriky „Alternativní paliva“.

Hned na začátku je třeba organizáto-
rům závodů tahačů na okruzích přiznat, že 
i v minulosti dělali cosi pro snížení ekolo-
gické zátěže. Vzpomeňme si například na 
jejich boj s kouřivostí motorů. Pravda, když 
se takovému dieselu, vyšpikovanému na 
hranici výkonu, o kterém se nám nesní ani 
u supersportů, pořádně naloží, to by bylo, 
aby to nekouřilo. Přebytek motorové nafty 
se o hustý černý kouř letící z výfuků posta-
rá dokonale. Postupně tak byly předepsány 
filtry, které občas zahořely, a způsobily tím 
další „senzaci“ pro návštěvníky a diváky 
závodů. Později přišla konstrukční opatření 
dle technických reglementů a ještě později 
se i v závodní technice tahačů objevila ře-
šení ze sériové výroby, která jim „kouřit“ již 
nedovolila.

FIA též podporuje ekologii
Dnes, v době vysokého tlaku na čistotu 

spalování fosilních paliv a dokonce snahy 
fosilní paliva ze silniční dopravy zcela vy-
loučit, se i FIA musí umět blýsknout něja-
kou tou restrikcí či opatřením, které by jí 
přineslo „zelené“ body. Na jednu stranu je 
nepochybně pravda, že závody sankciono-
vané mezinárodní automobilovou federací 
FIA jsou jakousi výkladní skříní motorsportu, 
a jsou náležitě vidět. Tedy určují jistý směr, 
možná dokonce i nějaké trendy, snad v cho-
vání, přístupu k věci samotné. Ano, jistě, 
mohou ovlivnit veřejné mínění, alespoň u té, 
ve vztahu k celkové společnosti, malé sku-
piny fanoušků a podporovatelů. 

Milan Olšanský
Foto: archív

Iveco se v posledních létech v ETRC velmi angažuje, jsou z toho také dva tituly mistra Evropy 
a v letošním roce Pace Truck

Letošní sezona závodů tahačů na okruzích FIA nabrala směr EKOLOGIE. Pace Truck je Iveco S-Way NP v provedení 
LNG a samotné speciály tankují HVO

Norberto Kissovi (Maďarsko – MAN) to letos jede jako z praku. A to tak rychle, že sportovní a technická komise ETRC 
se již začíná zajímat jak ho přibrzdit.
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Jistá pozornost může svým způsobem 
ulpět i na značkách výrobců, kteří se 
daných závodů, v tomto případě ETRC, 
účastní. Je nesporné, že i pomocí závo-
dů si značky a finální výrobci těžkých 
nákladních vozidel včetně výrobců jejich 
částí a dodavatelů dílů budují svoji pověst 
a dobré jméno. Na stranu druhou je to pře-
ce jen malá, výlučná skupina týmů, jezdců 
a lidí motajících se kolem zabezpečení ce-
lého běhu a organizace závodů. 

Kdysi se vlezlo do sezony deset i více 
závodních víkendů, v letošní sezoně je jich, 
díky různým problémům spjatých s pande-
mií a se záplavami v Německu, jen šest. 
Původně jich bylo naplánovaných sedm: 
Hungaroring, Nurburgring, Most, Zolder, 
Le Mans, Jarama a Misano. Závodní víkend 
na ikonickém německém okruhu však byl 
v důsledku ničivých záplav zrušen. Zá-
vodní pole se skládá zhruba ze sedmnác-
ti jezdců se speciály značek Iveco, MAN, 

Buggyra, Scania. Za celý víkend spálí ka-
ždý vůz zhruba 400 litrů motorové nafty. 
Není to tedy žádné oslnivé množství, které 
by mělo mít vliv na jakoukoliv výchylku 
úrovně znečištění naší planety, ale přesto 
jde o marketingově zajímavou rovnici.

Ukázat ostatním cestu
A právě pro tu rovnici, či spíše pro mar-

ketingové prohlášení je z hlediska organizá-
torů a FIA samotné důležité opatření, že od 
letoška všechna závodní vozidla jezdí na 
HVO. Tedy alternativní palivo, umělou naf-
tu chcete ‑li. HVO je hydrogenovaný rost-
linný olej. Je tedy zřejmé, že je vyráběno 
z rostlinných olejů či odpadních tuků. Popu-
lární je vždy podotknout, že se připravuje 
třeba z olejů, ve kterých řetězce rychlého 
občerstvení smaží svoje Burgery a hranolky. 
Za určitých podmínek jsou schopny HVO 
spalovat i moderní dieselové motory těž-
kých nákladních vozidel. Ostatně i u nás 
v České republice je HVO přimícháváno 
do prémiových značek motorové nafty. Jed-
notliví finální výrobci těžkých nákladních 
vozidel a jejich vznětových motorů dnes 
deklarují, že bez jakýchkoliv technických 
úprav jejich vozy nejmodernějších specifi-
kací a generací jezdí na HVO. Za určitých 
podmínek to může vést ke snížení obsahu 
vypouštěného CO2 ve výfukových plynech 
až o 90 %. 

Vlastně jde o novou lepší generaci tzv. 
bionafty, jejíž výroba se nedotýká produk-
ce potravin a svým způsobem již neožeb-
račuje lidi závislé na zemědělské výrobě. 
Po pravdě řečeno HVO, bionafta, hoří 
a prohořívá poněkud jinak než standardní 
motorová nafta. Hoří o něco málo déle. To 
vyvolává potřebu finálních výrobců mo-
torů těžkých nákladních vozidel zásahu Celý peloton závodní trucků dnes jezdí na obnovitelnou bionaftu HVO

Mladičká Alyyiah Koloc jedna s dvojčat Martina Koloce jezdí letos ETRC poprvé (samozřejmě), sbírá zkušenosti a nedo‑
jíždí poslední!

Toe CAlvet, mladá mistr Francie v závodech tahačů vstoupil letos do ETRC v barvách Buggyry a již dokázal být na 
bedně – v Mostě byl ve druhém závodě v sobotu druhý! Bravo!
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Fabien Calvet, otec Tea, netrpělivě vyhlíží start do další fáze kvalifikace

To, že Iveco S-Way NP LNG je „pouze“ Pace Truck neznamená, 
že by to jeho zkušený řidič na dráze nemohl pořádně prodat

v elektronické mapě motoru. Jinak řečeno 
je třeba poněkud poupravit řídící jednotku 
motoru. V sériové produkci a každoden-
ním pracovním nasazení v silniční dopravě 
je tento úkon neznatelný a jde na úkor vý-
robce vozidel. Zákazník s ním nemá pranic 
společného. Jen musí věřit prohlášení vý-
robce, že může tankovat HVO a provozo-
vat své moderní nákladní vozidlo bez ztrá-
ty výkonu či utrpění na jiných technických 
vlastnostech jeho motoru. U závodních 
speciálů je to poměrně výraznější. Jednak 
musí dojít k úpravě řídící jednotky a jed-
nak to má samozřejmě vliv na tzv. perfor-
mance development. Čili jemné cizelování 
speciálu za účelem zvýšení výkonosti ce-
lého vozidla. Aby bylo jasno, ne každý tým, 
ne každý konstruktér speciálů tuto činnost 
ovládá. Jedna věc je totiž postavit závodní 
speciál, druhá věc je ho naučit jezdit na 
vítězství. Důkazem nám může být zrovna 
letošní sezona.

Zajímavé závody – HU a CZ
Šestinásobný mistr Evropy v závodech ta-

hačů na okruzích Jochen Hahn (Iveco), kte-
rý si vždy dokázal výborně poradit s tech-
nikou, má letos poměrně velké problémy. 
Hned při úvodním závodě na Maďarském 
Hungaroringu skončil v poli poražených, 
a to se rozhodně nečekalo. Nemastné a ne-
slané výsledky zajel též o druhém závod-
ním víkendu v Mostě, kam ostatně již přijel 
s loňským vozem. Zato Maďarský rychlík 
Norber Kiss (MAN) vytřel ve své domovi-
ně i v severočeském Mostě všem soupeřům 
zrak. Byl zjevně rychlejší a dost možná je 
to právě tím, že jeho týmu Révézs Racing 

– Team Titan performance development jde, 
zatímco u týmu Jochena Hahna, Die Bellen 
von Iveco tato drobnost letos moc nehraje.

V Madarsku vyhrál Norbert Kiss všechno, 
co mohl, pouze první sobotní závod se stal 
kořistí Saši Lenze (MAN), druhý sobotní 
závod byl zrušen. Adam Lacko (Buggyra) 
byl třikrát třetí a Stefi Halm s Ivecem jed-
nou druhá. Jednou druhý byl také Jochen 
Hahn, ale to bylo také jeho jediné pódium, 
na které v Maďarsku dosáhl. Dcera dvoj-
násobného mistra Evropy Martina Koloce, 
Alyyiah (Buggyra) se udržela mezi vlčáky, 
ale sbírala zkušenosti na konci pole.

Po zrušeném závodě v Německu se 
všichni sešli opět v severočeském Mostě. 
Ke škodě Jochena Hahna je třeba říci, že 
mu to opět nejelo, a dokonce to bylo hor-
ší než u Budapešti. Dvakrát bez výsledku 
a jednou 4. a jednou 10. místo. To byla 
tristní bilance historicky nejúspěšnější-
ho jezdce pole. Oba dva první závody 
v sobotu a neděli patřili Norbertu Kissovi, 
který opět porazil celé startovní pole na 
hlavu, a to takovým zjevným rozdílem, že 
se v zákulisí již mluví o umělém zmrazení 

sledkové listiny na 8., 2., 5. a 6. místě. Aly-
yiah Koloc opět dokončovala na zadních 
pozicích, ale je třeba říci, že v žádném zá-
vodě nebyla poslední. Priority jezdců stáje 
Buggyra Racing jsou pro letošek jasné. Jak 
sdělil majitel stáje a mentor jezdců Martin 
Koloc: „Adam by měl letos vítězit, Teo sbí‑
rat zkušenosti a učit se a Alyyiah dojíždět 
co nejvíce závodů.“

vývoje okruhových spe-
ciálů. Ve druhém závodě 
Maďar několikrát poklepal 
na vpředu jedoucího An-
drého Kursima (Iveco), aby 
mu udělil v posledním kole 
před poslední sérií zatáček 
políček svým pravým před-
ním kolem a drtivě se přes 
něj přehnal na vítěznou 
pozici. Netrvalo ovšem 
dlouho a dostal penalizaci 
10 sekund, kvůli níž se po-
sunul až na třetí pozici za 
Teo Calveta (Buggyra), pro 
nějž to byl životní výsledek. 
Čtvrtý závod vyhrál Saša 
Lenz (MAN) a druhý byl nestárnoucí Anto-
nio Albacete (MAN). Ten přidal v Česku na 
svoji skórkartu ještě čtvrté místo z prvního 
závodu, šesté z druhého a osmé ze třetí-
ho. Nakonec z toho byl velmi sympatický 
výkon španělského horkokrevníka. Adam 
Lacko (Buggyra) zaznamenal dvě pódia za 
2. a 3. místo a jednou byl čtvrtý a jednou 
osmý. Teo Calvet (Buggyra) se zapsal do vý-

Interiér Pace Trucku se specialistům Iveco opravdu povedl. Barevné kombinace 
zkrátka umí.
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LNG v popředí pelotonu
Ke zmíněné ekologičnosti závodů ETRC je třeba ještě do-

dat, že tzv. Pace Truckem je pro letošní sezonu Iveco S ‑Way 
NP v provedení s pohonem na LPG. Volba byla zřejmě s při-
hlédnutím k velké angažovanosti značky v samotných závo-
dech a více než třicetiletým zkušenostem jejich konstruktérů 
a marketérů s alternativními palivy na bázi zemního plynu 
jasná. Upřímně řečeno, exteriér a interiér Pace Trucku byl 
více než přitažlivý. Kombinace modré a bílé barvy má roz-
hodně něco do sebe. Na trati S ‑Way NP LNG nenechal niko-
ho na pochybách, že v rámci svého omezovače nastaveného 
na 90 km/h také umí. V přestávkách mezi závody proběhla 
veřejná diskuze o výhodách LNG jako fosilního paliva a dal-
ších možnostech bio LNG, které se kategorii „fosilní“ zcela 
vymyká. Diskuzi se zástupci značky Iveco vedli Fabien Calvet, 
francouzský člen jury International Truck of the Year, Stefanie 
Halm, skvělá pilotka závodních tahačů, Jochen Hahn, multi-
šampion ETRC (6 x) a Milan Olšanský, zástupce Česka a Slo-
venska v jury International Truck of the Year. 

Zajímavé závody, skvělé speciály a nádech ekologičnosti 
v podobě LNG a HVO podtrhl celý skvělý víkend v severo-
českém Mostě. Tak zase příště a ekologicky!

Diskuze na téma LNG a alternativní paliva v ETRC a u značky Iveco. Zleva: Fabien Calvet, Stefi Halm, Jochen Hahn a Milan Olšanský. 

Iveco S-Way NP LNG  zavádí peloton speciálů 
na start jednoho ze závodů

inzerce
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TRANSIT NA ELEKTRIKU
Ford přichází na trh s elektrifikovanou ver-

zí svého bestselleru Transit. Věří tomu, že 
jeho E ‑Transit dokáže nabídnout ve své hmot-
nostní třídě zákazníkům a provozovatelům to 
nejlepší. Objednávat si ho mohou od letošní-
ho října. Ve standardním provedení je E ‑Tran-
sit vybaven 68 kWh baterií, která by mu měla 
zajistit dojezd 317 km dle WLTP. Elektromotor 
je možno vybrat s maximem výkonu 135 kW 
či 198 kW, točivý moment bude k dispozici 
na úrovni 430 Nm. Užitečná hmotnost vozi-
dla dle varianty může dosáhnout až 1 758 kg 
u provedení dodávka. Navíc je k dispozici 25 
dalších karosářských a nástavbářských vari-
ant prozatím tolik oblíbeného vozu. Celková 
hmotnost vozidel v různých provedeních od 
varianty podvozek s kabinou, s dvoukabinou 
s různými délkami rozvoru a výškami střechy 
osciluje od 3,5 t do 4,25 t. Z rychlé nabíječky 
DC 115 kW je E ‑Transit z 15 % na 80 % kapa-
city baterie dobít během 34 minut. Z domá-
cí zásuvky standardního napětí 230 V AC to 
trvá přes noc, celých osm hodin. 

ALLISON A HINO
Japonská automobilka Hino vybrala svě-

toznámého výrobce převodovek a nyní i tzv. 
elektrických hnacích náprav firmu Allison ke 
spolupráci na přípravě a vývoji nákladních 
vozidel s elektrickým bateriovým pohonem, s 
nimiž by v malém počtu chtěla přijít na trh na 
začátku roku 2023. Allison již nějakou dobu 
procuje na vývoji a konstrukci zadních náprav 
nákladních a užitkových vozidel se zabudo-
vaným elektrickým pohonem v místě, kde 
bývá běžně rozvodovka a diferenciál. Náprava 
Allison eGen Power 100D nyní padla do oka 
továrně Hino, která ji hodlá využít ke stavbě 
elektrifikovaných nákladních vozidel hmot-
nostních tříd 6, 7 a 8 dle amerického taxono-
mie. Třída 8 zahrnuje vozidla a jejich kombi-
nace s celkovou hmotností 36 000 kg.  

SPOJENÍ PRO BYZNYS
Tak velké změny, které prožíváme nyní 

v automobilovém průmyslu, přímo vedou 
ke vzniku nových hráčů, silných či slabších, 
zajímavých či jen snových, ale v každém 
případě připravených si ukousnout z krajíce 
zákazníků co možná největší kus. Vyvstáva-
jí nový výrobci, ale též tzv. integrátoři, kteří 
velmi dobře dokáží kombinovat již vzniklá 
řešení do celků, které mají potom ambice na 
komerční úspěch. Nedivme se tedy, když se 
setkáváme v automobilové branži se jmény 
a názvy, které jsme doposud třeba vůbec ne-
znali. Před nedávnem oznámily společnosti 
Ballard a QUANTRON uzavření spolupráce 
v rámci rychlého uvedení těžkých nákladních 
vozidel s pohonem palivovými články na trh. 
Společnost Ballard má vyvinutou technologii 
Fuel Cell a QUANTRON zase umí integrovat 
systémy elektrického pohonu do podvozků 
a vozidel různých značek. Zájmem vzniklé-
ho společenství je jak rozvážkový typ vozidla 
s celkovou hmotnostní 7,5 t, tak těžké náklad-
ní vozidlo s celkovou hmotností 44 t a vůz pro 
sběr komunální odpadu. A kdy se můžeme 
těšit? Dotčené firmy prohlásily, že v druhé po-
lovině roku 2022!

DALŠÍ BATERIE
Severočeský tým Maria Kresse má za se-

bou další část, věřme, úspěšného vývoje hyb-
ridního sportovního resp. soutěžního speciá-
lu. Hybridní speciál vyvíjený pro tým Gerta 
Huizinka dostal druhou baterii a významně 
vylepšený systém chlazení. „Provedli jsme 
velké množství zásadních technických úprav. 
Tou největší je určitě instalace druhé baterie 
s větší kapacitou, díky které šetříme dieselo‑
vý agregát, přidáváme dvě stě koní navíc, ale 
přitom výrazně snižujeme emise a zplodiny. 
Jdeme úspěšně po nové cestě, ale žádný vý‑
voj nejede po rovné uhlazené asfaltce. Tady 
jsme v terénu, takže každá velká úprava s se‑
bou přináší také nově vzniklé problémy. Před 
námi je tak několik dalších týdnů, abychom 
systém udělali co nejspolehlivější,“ klade si 
před sebe velké výzvy Mario Kress, hlavní 
konstruktér a šéf projektu MKR Adventure.

GAZELLE S ELEKTRICKÝM 
POHONEM

Zcela nové elektrické vozy GAZelle e ‑NN 
v provedení minibus byly zahlédnuty v Niž-
ním Novgorodě. Jde o první ruská lehká ná-
kladní či užitková vozidla vybavená elektric-
kými motory a bateriemi. U příležitosti 800. 
oslav založení města začal sloužit jako kyva-
dlová doprava pasažérů od městského letiště 
k první stanici metra. Jde rozhodně o jeden 
z prvních a velmi důležitých technických kro-
ků k elektrifikaci ruských užitkových vozidel. 
Elektrické varianty vychází z původní velmi 
moderní dodávky a jsou vybaveny zcela no-
vým elektrickým systémem pohonu zahrnují-
cím trakční baterie, elektrický motor, napěťový 
konvertor, dobíjecí systém a další komponen-
ty. Ve variantě minibus jsou schopny poskyt-
nout prostor pro 17 cestujících a jejich celková 
hmotnost atakuje hranici 4,6 t. Synchronní 
elektromotor s permanentními magnety dává 
maximální výkon 100 kW a 310 Nm točivého 
momentu. Maximální rychlost dosahuje hod-
noty 100 km/h. S baterií o kapacitě 48 kWh 
má vozidlo dojezd 120 km, pokud je potřeba 
většího dojezdu, je možné přidat druhou bate-
rii, potom elektrická GAZella zvládne 200 km 
na jedno nabití.

RETROFITNÍ ELEKTROPOHON
Společnost peper motion představila svoji 

vizi a rovnou i kompletní řešení zpětné elek-
trifikace starších modelů nákladních vozidel 
s celkovou hmotností od 7,5 t. Jinými slovy 
to znamená, že výrobce je schopen eketrifi-
kovat váš nákladní automobil, se kterým již 
nějakou dobu jezdíte v módu pohonu spalo-
vacím motorem. Balíček technických a kon-
strukčních opatření zahrnuje samozřejmě 
všechny známé a nutné komponenty elektro-
pohonu, jako jsou trakční baterie, elektromo-
tor, přídavné komponenty, řídící jednotky se 
softvérovým systémem vyvinutým ve shodě 
s normami ISO 26262 a zaručujícím potřeb-
nou míru bezpečnosti. Název peper motion 
je mimochodem nové jméno pro německou 
společnost etrofit GmgH, která se dlouhodo-
bě zabývá subdodávkami dílů se zaměřením 
na elektrifikaci užitkových vozidel. První 
retrofit balíček elektromobility pro sériovou 
výrobu bude k dispozici na jaře roku 2022.

připravil Milan Olšanský
CZ a SK člen jury International 
Truck of the Year
a jury Truck Innovation Award

STŘÍPKYSTŘÍPKY
ELEKTRO
ELEKTRO
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» PÉČE O ZÁKAZNÍKA
Individualizované a konkrétní informace k mýtu v 
Rakousku.

» VAŠE FINANČNÍ ÚSPORA
0,3% sleva na mýtném a žádné dodatečné poplatky.

» VÁŠ KOMFORT PŘI ŘÍZENÍ VOZOVÉHO PARKU
Snadná správa a organizace pomocí portálu SelfCare 
na www.go-maut.at

» VAŠE ČASOVÁ ÚSPORA
Jednoduché a přehledné vyúčtování mýtného. Na 
výběr máte mezi měsíčním, 14-denním nebo týdenním 
vyúčtováním se splatností faktury do 28 dní.

SNADNÁ PLATBA 
mýtného pro vozidla nad 3,5 t

go-maut.at/ 
cz/portalu-selfcare

BEZPLATNÉ

ZASLÁNÍ 

GO-BOXU
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Zcela jedinečné komplexní vzdělávání v oblasti dopravy:

12 TÉMAT
vše co vás zajímá: AETR, CMR, legislativa, technika, právní náležitosti, ekonomika a mnoho dalšího

10 LEKTORŮ
pečlivě vybraní experti s dlouholetou praxí, kteří vám zodpoví všechny vaše dotazy

8 DNÍ
plně nabitý program obsahující poutavé přednášky, příjemné prostředí

a v neposlední řadě setkání s kolegy z oboru

začínáme 5. října 2021
ČESMAD BOHEMIA ‑ Ostrava

Cyklus školení slouží jako příprava 
na odbornou způsobilost dopravce.

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY
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ODBORNÉ KURZY & SEMINÁŘE

ŠKOLENÍ 
& BEZPEČNOST
ŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁŘEŠKOLENÍ, KURZY, SEMINÁŘE

Bc. Veronika Kudová   
Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA

ADR – přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale 
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte ter-
mín obnovovacího školení.
Od  Do ................................. Místo konání
01.–03. 10. ......................................... Praha 4
01.–03. 10. ...................................... Olomouc
01.–03. 10. .....................................Chomutov
08.–10. 10. ......................... České Budějovice
08.–10. 10. .............................................Plzeň
08.–10. 10. .............................Hradec Králové
08.–10. 10. ..............................................Brno
14.–17. 10. .........................................ONLINE
15.–17. 10. .......................................... Praha 4
15.–17. 10. ..........................................Ostrava
15.–17. 10. ..............................Ústí nad Labem
22.–24. 10. .............................................Cheb
22.–24. 10. ......................... České Budějovice
22.–24. 10. ..............................................Brno
29.–31. 10. ........................... Valašské Meziříčí
02.–04. 11. .............................Ústí nad Labem
05.–07. 11. .......................................... Praha 4
05.–07. 11. ....................................... Olomouc
05.–07. 11. ...........................................Liberec
12.–14. 11. ..............................Hradec Králové
12.–14. 11. .......................... České Budějovice
12.–14. 11. ..............................................Plzeň
12.–14. 11. ...............................................Brno
19.–21. 11. .......................................... Praha 4
19.–21. 11. ..........................................Ostrava
19.–21. 11. ..............................Ústí nad Labem
26.–28. 11. ..............................................Cheb
26.–28. 11. ...............................................Brno
26.–28. 11. ...................................... Pardubice
26.–28. 11. .......................... České Budějovice
 
ADR pro ostatní osoby
Povinný kurz pro zaměstnance silničních do-
pravců, odesilatelů, personál provádějící na-
kládku a vykládku nebezpečných věcí a perso-
nál zasilatelských organizací. Je rovněž povinný 
pro řidiče provádějící přepravu v tzv. vyňatém, 
omezeném a „podlimitním“ množství.
01. 10. ............................................. Olomouc
01. 10. ............................................Chomutov
02. 10. ................................................ Praha 4
08. 10. ....................................Hradec Králové
08. 10. ....................................................Plzeň
08. 10. .....................................................Brno
09. 10. ................................ České Budějovice
15. 10. ...............................................ONLINE
15. 10. ....................................Ústí nad Labem
15. 10. ................................................Ostrava

16. 10. ................................................ Praha 4
22. 10. .....................................................Brno
22. 10. ....................................................Cheb
23. 10. ................................ České Budějovice
29. 10. ................................. Valašské Meziříčí
02. 11. ....................................Ústí nad Labem
05. 11. ............................................. Olomouc
05. 11. .................................................Liberec
06. 11. ................................................ Praha 4
12. 11.  ....................................................Plzeň
12. 11.  ....................................Hradec Králové
12. 11.  .....................................................Brno
13. 11.  ................................ České Budějovice
19. 11.  ................................................Ostrava
19. 11.  ....................................Ústí nad Labem
20. 11. ................................................ Praha 4
26. 11. ............................................ Pardubice
26. 11. ....................................................Cheb
26. 11. .....................................................Brno
27. 11.  ................................ České Budějovice
 
Bezpečnostní poradce pro ADR  ‑ základ
Školení je určeno k získání Osvědčení o od-
borné způsobilosti bezpečnostního poradce 
pro přepravu nebezpečných věcí silniční do-
pravou. Povinnost jmenovat bezpečnostního 
poradce ukládá zákon č. 111/1994 Sb. a Do-
hoda ADR každému podniku zabývajícímu se 
oborem ADR.
09.–11. 11.+ 23. ‑25. 11. ....................... Praha 4

Bezpečnostní poradce pro ADR  ‑ obnova
Jedná se o školení k přípravě na zkoušky pro 
prodloužení platnosti osvědčení odborné způ-
sobilosti bezpečnostního poradce pro přepra-
vu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle 
Dohody ADR.
23.–‑25. 11. ........................................ Praha 4

Správné uložení nákladu
Cílem je získání kompletních informací o legis-
lativě zajištění nákladu. Dozvíte se, kdo nese 
odpovědnost za zajištění nákladu, jaké poža-
davky má silniční kontrola a mnohem více. 
14. 10. ....................................Hradec Králové
21. 10. ....................................Ústí nad Labem

Režim práce řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti so-
ciálních předpisů, limity doby řízení a doby od-
počinku, používání tachografu, pracovní doba 
řidiče, její evidence a další.
05. 10. ................................................ Praha 4

21. 10. ................................................Ostrava
25. 11. ....................................Ústí nad Labem

Případová studie nanečisto
Specifický pracovní seminář je určen zájem-
cům o zkoušku odborné způsobilosti v ná-
vaznosti na novelu zákona č. 111/1994 Sb. dle 
podmínek nařízení č. 1071/2009 EU.
07. 10. .....................................................Brno
14. 10. ................................................Ostrava
04. 11. .....................................................Brno
18. 11.  ................................................Ostrava

Pracovní doba a přesčasy řidičů
Účelem semináře je vysvětlit působnost jed-
notlivých sociálních předpisů (nařízení č. 
561/206EU, nařízení vlády č. 589/2006 Sb.) 
a vzájemnou provázanost těchto předpisů.
07. 10. ................................................Ostrava
11. 11.  ............... Kosmonosy  ‑ Mladá Boleslav
23. 11. ....................................................Plzeň

Od kotoučků ke SMART tachografům
Máte možnost vidět ovládání digitálního ta-
chografu z pohledu manažerů u všech po-
užívaných značek. Přímo na přístrojích jsou 
předvedeny nejčastější situace, se kterými se 
můžete setkat. Součástí semináře je vysvětlení 
způsobu silniční kontroly a požadavky kontrol-
ních orgánů.
07. 10. ............... Kosmonosy  ‑ Mladá Boleslav
19. 10. ....................................Hradec Králové

Dispečer nákladní dopravy
Dvoudenní seminář shrnuje základní předpisy, 
které musí znát každý dispečer silniční náklad-
ní dopravy a vysvětluje jejich účinnost v praxi.
14. 10.+ 21. 10. .......................................Plzeň
10. 11. + 16. 11. ...................................Ostrava
23. 11.+ 30. 11. .......................Hradec Králové

Dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery 
a střední management společností, zajišťujících 
silniční přepravu osob.
04. 11. ....................................Hradec Králové

Používáme SW TaGra
Účelné a efektivní využívání programu na vy-
hodnocení dat z digitálních tachografů.
02. 11. ................................................ Praha 4
11. 11.  ................................................Ostrava

ŘÍJEN–LISTOPAD 2021ŘÍJEN–LISTOPAD 2021
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WEBINÁŘE – ONLINE ŠKOLENÍ
Online možnost školení. Přes internet se připojíte ze své kanceláře i domu a to přes PC, tablet i chytrý telefon

14. 10. ................................................... Dopravní nehody a jejich řešení ve vybraných státech EU
04. 11. ........................................................................Odlišnosti dopravního značení v zemích EU
18. 11. ..................................................................Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí a zemí EU

AKADEMIE DISPEČERA SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY
Pro pracovníky středního managementu dopravních a spedičních firem.
Obsahu kurzu je orientován na využití poznatků v každodenní praxi dis-
pečera nebo disponenta při sjednávání a plánovaní konkrétních přeprav. 
Kurz je možno také využít jako výchozí přípravu pro zkoušku odborné způ-
sobilosti.

1. Podnikání v silniční dopravě
2. Sociální předpisy v silniční dopravě
3. Řízení provozu v dopravní firmě z pohledu technických předpisů

4. Obchodní vztahy v silniční dopravě
5. Řízení provozu v dopravní firmě z pohledu ekonomiky

1. MODUL  08. 09. .................................................................... Mělník
2. MODUL 13. 10. ...................................................................... Mělník
3. MODUL  26. 10. .................................................................... Mělník
4. MODUL  25. 11. ..................................................................... Mělník 
5. MODUL  08. 12. .................................................................... Mělník

AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý cyklus 
školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků, tři jsou spo-
lečné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je rozdělen zvlášť pro 
nákladní i osobní dopravu. Školení je možné financovat prostřednictvím 
fondů nebo v rámci vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít 
jako přípravu pro zkoušku odborné způsobilosti. 

Seznam všech bloků: 
1. Blok: Řízení firmy a lidských zdrojů
 Marketing dopravní firmy
2. Blok: Legislativa silniční dopravy, technické předpisy
 Sociální předpisy v silniční dopravě, BOZP
3. Blok:  Pracovní, obchodní a živnostenské právo 
  Ekonomika dopravní firmy, náklady a ceny silniční nákladní dopravy
4. Blok  (nákladní doprava):  Smluvní vztahy při přepravě nákladu
 Celní režimy
 Zvláštní druhy přepravy nákladu

4. Blok  (autobusová doprava):  
 Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
 Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
 Náklady a ceny autobusové dopravy

Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace

Termíny pro podzimní cyklus Akademie silniční dopravy:
1.blok: řízení a marketing   05. 10.–06.10. ..............................Ostrava
2.blok: legislativa   19. 10.–20.10. ...........................................Ostrava
3.blok: právo a ekonomika   02. 11.–03.11. .............................Ostrava
4.blok: provoz nákladní dopravy   23. 11.–24. 11. ...................Ostrava
4.blok: provoz autobusové dopravy   23. 11.–24. 11. ..............Ostrava
Zkouška, certifikace   08. 12. ..................................................Ostrava

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A ZEMÍ EU

Konzultační semináře již tento podzim!

Co bude obsahem?

• právní normy k zaměstnávání cizinců z třetích zemí a EU
• za jakých podmínek je možné zaměstnávat zahraniční pracovníky – analýza, 

klady a zápory, koho, na jak dlouho a proč
• hlášení volného pracovního místa, EURES
• povinnosti zaměstnavatelů, druhy pracovních povolení
• adaptace nových pracovníků ze zahraničí 
• praktické ukázky konkrétních dokumentů při zaměstnávání zahraničních pracovníků
• nejčastější chyby při zaměstnávání zahraničních pracovníků
• aktuální či chystané změny v této oblasti
• přijímání a propouštění zaměstnanců se zaměřením na dopravu
• prostor pro vaše dotazy

Lektorka:

Ing. Věra Crhanová
ředitelka kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR Prostějov

Termíny:
21. 09. 2021     Praha  
30. 09. 2021     Brno
20. 10. 2021     Plzeň
04. 11. 2021     České Budějovice

Doba trvání: 
9.00 – 15.00 hod.

Přihlášení možné přes webové stránky https://skoleni.prodopravce.cz nebo na kontaktních místech Sdružení.

Detailnější informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí 
včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na internetových stránkách skoleni.prodopravce.cz. 
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ADR DOPRAVCI POZOR!
Prodloužení průkazů ADR: 

všichni řidiči, kterým propadl průkaz v rozmezí 01. 03. 2020 až 01. 09. 2021, 
mají průkaz prodloužen pouze do 30. 09. 2021.

Máme omezené kapacity učeben, lektorů i zkušebních komisařů. 
Přihlaste se na školení včas, dokud jsou volná místa!

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

https://skoleni.prodopravce.cz

Termín Téma ................................................................. Místo
02. 10. Dopravní předpisy aktuálně .............České Budějovice
02. 10. Pracovní režimy řidičů .........................................Brno
04. 10. Silniční kontroly .............................................. Praha 4
04. 10. Silniční kontroly ..................................Hradec Králové
09. 10. Digitální tachografy ........................................ Ostrava
11. 10. Pracovní režimy řidičů ........................................Plzeň
16. 10. Mezinárodní dopravní předpisy .......České Budějovice
16. 10. Pracovní režimy řidičů ................................. Olomouc
16. 10. Silniční kontroly ...................................................Brno
16. 10. První pomoc ................................................... Praha 4
23. 10. Pracovní režimy řidičů .................................... Ostrava
23. 10. Dopravní předpisy aktuálně ................Hradec Králové
23. 10. Dopravní předpisy aktuálně ................................Plzeň
29. 10. Dopravní předpisy aktuálně ............................ Praha 4

30. 10. Digitální tachografy .............................................Brno
30. 10. Uložení a upevnění nákladu ...............Ústí nad Labem
06. 11. Silniční kontroly ...................................................Brno
06. 11. Dopravní předpisy aktuálně .............České Budějovice
08. 11. Dopravní nehody ........................................... Praha 4
08. 11. První pomoc .......................................Hradec Králové
13. 11. Digitální tachografy ........................................ Ostrava
20. 11. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ................... Praha 4
20. 11. Dopravní nehody ...............................................Plzeň
20. 11. Dopravní předpisy aktuálně .................................Brno
20. 11. Silniční kontroly ...............................České Budějovice
26. 11. Pracovní režimy řidičů .................................... Praha 4
27. 11. Bezpečná a defenzivní jízda ...............Hradec Králové
27. 11. Dopravní nehody ........................................... Ostrava
27. 11. První pomoc .......................................Ústí nad Labem

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PODLE ZÁKONA 374/2007 SB.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ A ZEMÍ EU
Nový konzultační seminář o možnostech zaměstnání řidičů z EU i třetích 
zemí. Jaké podmínky jsou potřeba splnit, jaké dokumenty vyřídit a kde. 
Kompletní poradenství ohledně zaměstnávání cizinců.

21. 09.  ...................................................................................... Praha
30. 09.  ........................................................................................Brno
20. 10.  .......................................................................................Plzeň
04. 11.  ....................................................................České Budějovice
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SÍŤ ČERPACÍCH STANIC
174 čerpacích stanic Shell, více než 22 000 čerpacích stanic v zahraničí

SLEVY NA PALIVO A MYČKU
S nabídkou šitou na míru šetříte čas i peníze

KVALITNÍ PALIVA
Shell FuelSave, Shell V-Power a AdBlue®

VRÁCENÍ DPH A SPOTŘEBNÍ DANĚ
DPH zpět již za 14 dní od data faktury
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Palubní mýtnou jednotkou EETS

VÝHODY
PALIVOVÉ KARTY SHELL
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Francouzská značka Renault se v designu vyzná a mnohými modely udávala směr evropskému 
automobilovému průmyslu. Vzpomeňme inovativní páté dveře Renaultu 16, skvělou R5 nebo 
základ segmentu MPV Renault Espace. Pravda, s SUV se splývavou zádí ve stylu kupé nejsou 

zdaleka první, ale pojali to šikovně, elegantně a za cenu, za kterou byste u průkopnického BMW X6 
nepořídili ani běžnou příplatkovou výbavu.

Text a foto
Martin Felix
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Abychom upřesnili tu cenu rovnající se 
příplatkové výbavě prémiových aut, nejed-
ná se úplně o laciné auto. Nejlevnější SUV 
kupé od Renaultu pořídíte za 620 tisíc ko-
run, v lepší výbavě se dostanete na tři čtvr-
tě milionu. Za hybrid, který je již nyní také 
v nabídce, si připlatíte zanedbatelných 20 
tisíc, což je sympatická cenová politika.

Přestože Arkana vychází z nového Clia 
či Capturu, rozhodně nevypadá jako malé 
auto. Ono také délkou 4 568 mm a rozvo-
rem 2 720 mm Arkana o pár centimetrů 
překonává třeba takový VW Tiguan. Opro-
ti němu je ovšem díky splývavé zádi pod-
statně víc sexy, aniž by klesající střecha 

negativně ovlivňovala vnitřní prostor. 
Abychom si ji nepletli s ostatními kupé 
SUV, má dostatečně výrazné renaultí 
znaky předními světelnými kly počí-
naje, konče zadními téměř spojený-
mi světly, které rozděluje pouze obří 
logo. Když móda těchto nezvyklých 
aut začala, vypadaly velmi nabubřele 
až arogantně. To se Arkany netýká. Má 
sice pár falešných výdechů a průduchů, 
ale to už se bere téměř jako designová 
povinnost, takže se nikdo nepohoršu-
je. Kdo chce být viděn, jistě neodolá 
krásné oranžové metalíze, parádu ale 
dělá i „modrá Zanzibar“, která byla na 
zkoušeném voze. Elegantní je i prostor-
ný interiér vozu. Čalounění kombinují-
cí látku s umělou kůží, prošívaný potah 
voliče automatu, volantu i výplně dveří, 
vše vypadá hodnotně a je pečlivě zpra-
cováno. Základy malého vozu vskutku 
lze jen těžko vystopovat – na šířku je 
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místa dost, takže se vepředu nemusíte se 
spolujezdcem přetlačovat o loketní opěr-
ku, vzadu se netřeba hrbit ani dospělým 
konvenčních velikostí. 513 litrů zavazad-
lového prostoru je slušná velikost, zvláště 
pak, když pod podlážkou objevíme další 
přihrádku a pod ní ještě rezervu. Klobouk 
dolů, to vyloženě potěší. Auto působí tak 
luxusně, že překvapí absence elektrické-
ho otvírání pátých dveří. Přístrojový štít je 
digitální, jeho grafiku i barvu podkladu lze 
různě měnit. Samozřejmostí je velký doty-
kový displej multimediálního systému. Přes 
něj se bohužel musí ovládat i hlasitosti rá-
dia, což je tak nepohodlné, až se neustále 
vkrádá myšlenka, že kdyby nechali kolečko 

volume, tak by snad nezkrachovali. Manu-
ální a přehledné naštěstí zůstalo ovládání 
klimatizace. 

Jestliže svým zevnějškem slibuje Arkana 
luxus a dynamiku, jízdně plní spíš to prv-
ní. Pouze přední kola pohání benzinový 
turbomotor o objemu 1 333 kubických 
centimetrů, poskytující výkon 104 kW/140 
k. Se sedmistupňovým automatem tak re-
nault zdolá stovku za 9,8 s. a rozjede se 
na 205 km/h. Motor je krásně tichý a kulti-
vovaný, snad jen automat při zpomalování 
z vyšších rychlostí na nulu trochu škube. 
Podvozek umí velmi sametově žehlit nerov-

nosti, ale nebojí se ani zatáček. V Arkaně 
jsem si užil snad nejprémiovější jízdu ze 
všech renaultů. Neprémiově se chovají jen 
asistenty: zobrazování maximální povolené 
rychlosti je nespolehlivé, adaptivní tempo-
mat v hustším provozu nestíhá. Nedá se říci, 
že by dynamika byla nedostatečná, ale pře-
ce jen sportovní tvary slibují více. V tom-
to směru byl daleko přesvědčivější hybrid, 
který jsem krátce vyzkoušel, a dnes je již 
také na trhu. Spotřeba je uměřená a pohy-
bovala se v rozmezí 6  ‑ 7 litrů, ve městě 
trochu víc, na okreskách trochu méně. 
Něco mi říká, že Renault Arkana se bude 
líbit i u nás, však už se také dere prodejními 
statistikami vzhůru.
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Vypadá to, že se doba alespoň 
v něčem začíná vracet k dříve 
běžným pořádkům. Po dlouhém 

roce a půl jsme měli možnost osahat 
si nové vozidlo naživo, projet se s ním 
a ověřit, zda funguje tak, jak výrobce 
slibuje, což při sledování úmorných vi‑
deokonferencí jaksi nelze. Není divu, že 
průkopníkem návratu k normálu se stala 
právě společnost DAF, protože její nové 
tahače XF, XG a XG+ jsou opravdu krásná 
a v mnohém revoluční auta. Ne, nejsou 
zatím na baterky ani na vodík (byť funkč‑
ní prototyp spalující vodík DAF přivezl 
také), jsou to klasická naftová auta, ale 
jako první již implementují tolerantnější 
předpisy umožňující k dosažení lepší ae‑
rodynamiky alespoň o málo překročit do‑
sud závaznou maximální délku.

Model XF je dnes vlastně vstupní branou 
k tahačům DAF nejvyšší řady. Luxusněj-
ší modely s lepší výbavou a s vyšší kabi-
nou nesou označení XG a XG+. Všechny 
mají ale společný opravdu atraktivní de-
sign kabiny zcela nové konstrukce vpředu 
s prodloužením o 160 mm. S nadsázkou 
lze tedy říct, že i u tahačů se začíná pro-
sazovat klínovitý profil, lépe vzdorující ae-
rodynamickým odporům. Není to tedy tak 
výrazné jako třeba u Lamborghini Count-
ach, ale ze strany těch šestnáct centimetrů 
rozdílu mezi spodní a horní částí poznáte. 
Kabina se navíc dopředu zužuje, všechny 
její panely jsou hladké, deflektory zmizely 
a čelní okno je zahnuté a lícuje s bočními 
A sloupky. Celek působí efektně a uhlaze-
ně a jeho zásluhou přinesla nová generace 
tahačů DAF zlepšení aerodynamiky nej-
méně o 19 %, což znamená podíl až 6,3 % 
z celkových 10% vylepšení úsporné spo-
třeby paliva. Pro modely XG a XG+ navíc 
ještě platí, prodloužení zadní části kabiny 
o celých 330 mm, což zajišťuje citelně větší 
prostor pro práci, pobyt a spánek. Dlužno 
podotknout, že plně elektricky nastavitelné 
lůžko DAF Relax Bed s možnostmi tvarová-
ní pro optimální oporu hlavy, zad a nohou 
připomíná velikostí i kvalitou sofistikovaná 
zdravotní lůžka. Zapomenout také nesmí-
me na klíčový designový prvek, kterým 
jsou stylové full LED světlomety, koruno-
vané charakteristickými světly pro denní 
svícení a integrovanými světly do zatáček, 
které vytvářejí rázný podpis a poskytují 
v noci nebývalé vidění. 

O pohonných jednotkách PACCAR MX ‑11 
o objemu 10,8 litru a PACCAR MX ‑13 o ob-
jemu 12,9 litru jsme psali již v červencovém 
čísle. U nich bylo optimalizováno spalová-
ní pomocí nových vstřikovačů, nové hlavy 
válců a bloku válců, což umožňuje využí-
vat vyšší tlaky válců a nové konstrukce pístů 
a vložek. Uplatňuje se nová generace efek-
tivních turbodmychadel pro nejlepší řízení 

vzduchu a nové vzduchové kompresory, 
olejová čerpadla a alternátory zajišťují sníže-
ní parazitických ztrát na minimum. Systém 
dodatečné úpravy výfukových plynů je pře-
pracován pro dosažení nejkratší trasy z vý-
stupu motoru do vstupu systému EAS, což 
zajišťuje absolutně minimální ztrátu teploty 
výfukových plynů a nejvyšší účinnost. Nové 
technologie motoru a dodatečné úpravy vý-
fukových plynů, stejně jako sofistikovaná te-
pelná regulace, vedou k úspoře paliva vyšší 
až o 3 %, takže s více než 6 % uspořenými 
zlepšením aerodynamiky se dostáváme na 
pěkných a kulatých 10 %. 

Jak velké jsou skutečné úspory paliva, 
jsme pochopitelně během pár set najetých 
kilometrů ověřit nemohli, zato jsme zlep-
šení aerodynamiky a možná i zefektivnění 

DAF XF, XG A XG+ NA VLASTNÍ KŮŽIDAF XF, XG A XG+ NA VLASTNÍ KŮŽI
Text a foto
Martin Felix
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spalovacích procesů okamžitě pocítili na 
extrémně snížené hlučnosti uvnitř vozidla. 
Stejně tak jsme exaktně nemohli zhodnotit 
výkon jednotlivých motorizací, byť pocito-
vě bylo vše v pořádku a v prudkých anda-
luských kopcích okolo Malagy jsme s plně 
naloženými soupravami neměli problém 
dodržovat krok s ostatním provozem a na 
poloprázdných dálnicích si i občas za-
předjíždět. Jen je třeba dávat pozor a ne-
aktivovat eko režim, ve kterém auto zcela 
přichází o chuť do života. Tenhle údajně 
ekonomický a ekologický výdobytek fun-
guje stejně divně ve dvouválcovém Fiatu 
Panda jako v šestiválcovém tahači. 

Jako řidiči jsme spíš přivítali některé 
prvky volitelné bezpečnostní výbavy, jako 
je boční okno na straně spolujezdce s vý-
hledem na obrubník, které v kombinaci 
s novým sklopným sedadlem spolujezdce 
poskytuje vynikající výhled například na 
chodce, cyklisty a děti vedle nákladního 
vozidla. Po Mercedesu přichází i DAF s pří-
platkovým digitálním kamerovým systémem 
DAF Digital Vision, který nahrazuje hlavní 
a širokoúhlá zrcátka. Kamery zlepšují přímý 
výhled a současně aerodynamiku, což také 

přispívá k úspoře paliva. Mezi další funkce 
patří automatické sledování pohybujícího 
se objektu (sledování zadní části přívěsu 
při zatáčení) a překrytí zobrazení, které 
poskytuje další informace o délce vozidla, 
což je užitečné například při manévrování 
a předjíždění. O tom, co se děje na pravé 
straně vozidla má řidič již takový přehled, 
že by klidně mohl sundat žluté samolepky 
vyžadované Francouzi. Na to si ale budeme 
jistě muset počkat, když už to někdo jednou 
nařídil, tak hned tak neustoupí. Paradoxně 
hůře jsem se orientoval na displeji řidiče na-
hrazujícím zrcátko. Stařecká dalekozrakost 
o síle tří dioptrií mi prostě komplikovala za-
ostření, což u standardního zrcátka ve větší 
vzdálenosti problém není.

Další věcí, kterou jsme nevyzkoušeli, ale 
nemáme důvod nevěřit, že nefunguje, je 
patentovaný systém programovaného po-
sunutí kabiny (ProCaDis), který při nehodě 
umožňuje 400mm řízený posun kabiny na 
podvozku za účelem absorbování energie 
a zabránění odtržení kabiny. V důsledku 
toho systém ProCaDis zachovává strukturu 
kabiny a maximalizuje prostor pro přežití 
cestujících ve vozidle.

Co ale potvrdit mů-
žeme, je, že muže 
i ženy za volantem po-
těší krásná přístrojová 
deska, která je vyba-
vena atraktivním cen-

trálním 12palcovým displejem pro všechny 
informace související s vozidlem a volitelnou 
10palcovou dotykovou obrazovkou pro na-
vigační a informačně ‑zábavní systém DAF. 
Nejdůležitější tlačítka jsou přehledně umís-
těna na přístrojové desce a na nově navrže-
ném volantu pro co nejintuitivnější ovládání. 
Design je plně v souladu s filozofií společ-
nosti DAF „Ruce na volantu, oči na silnici“, 
aby se řidič nemusel dívat jinam než na sil-
nici a zvýšilo se jeho pohodlí i bezpečnost. 
Na centrálním displeji si může řidič vybrat 
ze dvou uspořádání a čtyř úrovní informací. 
Nastavení displeje lze také přizpůsobit.

První dojmy z jízdy v nových tahačích 
řady XF, XG a XG+ jsou jednoznačně kom-
fort, snadné ovládání, povedený moderní 
design a ticho.
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SBOHEM, MRTVÉ ÚHLY
Pravý roh nákladního vozidla v městském 

provozu skýtá velké nebezpečí. A to jak pro 
cyklisty a chodce, tak pro samotného řidiče 
nákladního vozu. Mrtvý úhel zde bývá díky 
poměrně vysoko posazené přístrojové desce 
a tedy i vysokému spodnímu rámu čelního skla 
a sloupku „A“ velký. K tomu si připočtěme ješ-
tě fakt, že přes spolujezdcovy dveře také není 
vidět a těžký nákladní vůz, speciálně silniční 
tahač je opravdu vysoký. V úhlech kolem pra-
vého předního rohu karosérie se vám může 
schovat několik postav či celý cyklista i s ko-
lem. Také proto Mercedes ‑Benz vyvinul pro 
svá nákladní vozidla elektronický asistenční 
systém Sideguard Assist (S1R), který je monto-
ván již pět let do celé řady modelů vozidel řad 
Actros, Arocs či Econic. Pro většinu vozidel je 
v i v provedení retrofit, tedy může být monto-
ván na starší vozy dodatečně. Od dubna letoš-
ního roku je k dispozici také pro vozy nejmo-
dernějších generací Actros, Arocs a Actros F. 
pro ještě starší vozy je nabízen Sideguard Assist 
v základním provedení.

PRO RALLYE DAKAR 2022?
Ostravský soutěžní tým Fesh Fesh již podru-

hé letos „vyvětral“ svoje nové soutěžní nářadí 
v opravdové rallye. Po třetí místě v kategorii 
v červencové soutěži Baja Spain si tentokrát 
odvezl vítězství ze srpnové Baja Poland. I když 
měl na mále. V poslední nedělní etapě zapadl 
do bažiny a první místo mu zachránil jen po-
měrně velký náskok a včasná pomoc při vy-
proštění. Nicméně férové by bylo podotknout, 
že konkurence nebyla v soutěži nijak oslnivá 
a velká. Na druhou stranu stojí za to se na os-
travský speciál podívat blíže. Léta podnikatel 
Tomáš Vrátný soutěžil s různě upravenými 
vozy Tatra. Tentokrát, po jisté odmlce, dali 
jeho mechanici dohromady vůz, kterému díky 
genetice Ford mohou do kolonky název napsat 
Ford Cargo EVO I. Podvozek sice zůstal Tatra 
4×4 s poněkud zkráceným rozvorem, ale ka-
bina je kombinací vlastní budky a kapoty ze 
dvou modelů Ford vyráběných v latinské Ame-
rice, motor je Renault DXi 13 z ladičské líhně 
severočeského Maria Kresse.

MODRÁ STONOŽKA EXTATRA
Certifikovaný dealer a smluvní servisní part-

ner kopřivnické společnosti Tatra Trucks a.s. 
frenštátská firma IPEX se postarala o přestavbu 
unikátního vícenápravového podvozku řady 
Tatra Force s nízkou kabinou. Konstrukční kon-
verzí přivedla na svět neobyčejné dílo s ještě 
nezvyklejší nástavbou. Celková délka vozidla 
dosahuje 25 metrů přičemž nástavba poskytuje 
místo na převoz hutního ocelového tyčového 
materiálu v délce 24,5 m. Užitečná hmotnost 
50 t a celková hmotnost 71 t řadí vozidlo mezi 
čistokrevné speciály. Jeho provoz je také mož-
ná jen v areálu majitele, jímž je ostravská firma 
Liberty, Konstruktéři společnosti IPEX dostali 
k dispozici původně šestinápravový podvozek 
vyrobený pro dostavbu vrtnou soupravou spo-
lečnosti UPET. Vrhli se na něj a přidali mu sed-
mou nápravu, s pomocí některých komponentů 
z továrny vytvořili zcela jinou kabinu, vyměnili 
původní motor Caterpillar za vzduchem přímo 
chlazenou osmiválcovou Tatru T3 (Euro III, 300 
kW), zaměnili převodovku za automatický šes-
tistupňový Allison a vybavili podvozek segmen-
tovou nástavbou s jeden a půl metrovým převi-
sem vpředu a třímetrovým vzadu. Přední dvě 
nápravy jsou řiditelné mechanicky, poslední tři 
elektrohydraulicky systémem VSE.

POSLEDNÍ PADL!
Ne, není to tak dramatické, jen poslední 

opravdový a čistý americký výrobce těžkých 
nákladních vozidel (stále ještě existuje PA-
CCAR, který je ale více evropský než americ-
ký) padl pod ekonomickou a vlastnickou kura-
telu evropských automobilových žraloků své-
ho segmentu. Minulý měsíc byla rozhodnutím 
příslušných úřadů schválena první kompletní 
fáze „Volkswagenizace“ druhdy třetí největ-
šího nezávislého výrobce nákladních a užit-
kových vozidel v USA společnosti Navistar. 
Automobilka, která má ve svém portfoliu na-
příklad veleúspěšnou značku International, se 
stala součástí skupiny Traton SE, která patří do 
stáje VW Group. Ba co více, před pár dny byl 
do funkce generálního ředitele a prezidenta 
společnosti Navistar International Corporation 
jmenován Mathias Carlbaum, který předtím 
zastával různé funkce v rámci VW Group, na-
příklad výkonného vice presidenta Scania AB. 
Původní šéf Navistaru Persio Lisboa, který byl 
ve své pozici od roku 2020 a má již odpraco-
váno 35 let ve službách amerického automo-
bilového průmyslu, odešel do zaslouženého 
důchodu. Jistě se to tak akorát hodilo.

MINIBUS S TELEMATIKOU
Mitsubishi Fuso truck and Bus Corporation 

(MFTBC), jeden z vedoucích asijských výrob-
ců lehkých a středně těžkých nákladních vo-
zidel včetně odvozených variant pro převoz 
většího počtu pasažérů, oznámil představení 
nového minibusu Rosa vycházejícího ze zku-
šeností a konstrukce vozidel Fuso. Výroba 
odstartovala na konci srpna v Japonsku. Nové 
vozidlo je vybaveno systémem Bus Connect 
s telematickými funkcemi. Díky němu dovo-
luje zpracovávat online informace přímo na 
operátorově stanovišti. Nová Rosa vyhovuje 
různým novým průmyslovým požadavkům, 
včetně norem J ‑OBD II a předpisů o hluku. 
Lehký autobus byl vybaven denními světly pro 
lepší viditelnost. Rosa je nyní nabízena také 
s automatickými světly, která mohou řidičům 
pomoci vyhnout se případům, kdy by za sou-
mraku zapomněli zapnout světlomety. 

HASIČSKÝ SPECIÁL SCANIA
Hasičská jednotka na letišti Praha – Vodo-

chody obohatila svůj vozový park o hasičský 
speciál postavená na podvozku Scania. Vozi-
dlo Scania P 500 je mimo jiné vybaveno řa-
dou „leteckých“ specialit. Unikátní je napří-
klad tlačítko pro nastartování motoru, které je 
umístěno na karosérii vozidla u dveří řidiče. 
Podvozek je možné chladit pomocí speci-
álních trysek a vozidlo má také stálý pohon 
všech kol. Aby tato cisternová automobilo-
vá stříkačka splnila požadavky na zrychlení 
ICAO, činí výkon třináctilitrového šestiválce 
500 k, což je mezi hasičskými speciály také 
nadstandardní hodnota. Nástavba od společ-
nosti Kobit je mimo jiné opatřena odnímatel-
nou lafetovou proudnicí se jmenovitým výko-
nem 2 000 l.min‑1, délkou účinného dostřiku 
plným proudem nejméně 50 m a nádržemi na 
až 4 099 l hasební vody a 249 l pěnidla.

připravil Milan Olšanský
CZ a SK člen jury International 
Truck of the Year a jury Truck 
Innovation Award

STŘÍPKYSTŘÍPKY
TRUCKS
TRUCKS



Od července tohoto roku jsou všechna vozidla Schwarzmüller před 
opuštěním továrny vybavena telematickým systémem. Hardware lze 
poté kdykoli aktivovat, aby bylo možné používat různé datové balíčky 
v závislosti na prostředí aplikace. Jak je zvykem u firmy Schwarzmüller, 
lze systém rozšířit také dle individuálních potřeb. Schwarzmülller je 
prvním výrobcem, který ve skutečnosti zpřístupňuje výhody telematiky 
všem zákazníkům bez ohledu na typ použitého vozidla. Telematika 
především podporuje efektivnější využití a kontrolu provozu vozidel 
a tím i ziskovost. 

Inteligentní telematika Schwarzmüller SWIT je založena na hardwaro-
vé skříňce vybavené SIM kartou. Tato jednotka přenáší data vozidla do 
telematického systému a poskytuje je zákazníkovi prakticky v reálném 
čase. Ve vozidle jsou zabudovány senzory, které poskytují konkrétní 
údaje o přívěsu. Každý uživatel obdrží od společnosti Schwarzmüller 
portál SWIT, na kterém lze číst aktuální stav celé síťové flotily.

Schwarzmüller začne se třemi datovými balíčky pro dálkový provoz, 
stavebnictví a infrastrukturu a nástavbově pro bezpečnost. V dálkové 
dopravě hraje hlavní roli umístění, ale také aktuální náklad. V bezpeč-
nostním balíčku je přívěs vybaven výstražnými funkcemi, například pokud cenný náklad opustí zamýšlenou 
trasu. Stavební vozidla, jako jsou sklápěče, mohou být zase vybavena senzory, které dokumentují nakládku, vy-
kládku a aktuální zatížení. U všech vozidel má monitorování brzd a pneumatik zásadní význam, aby bylo možné 
zabránit zvýšenému a zbytečnému opotřebení. Nebo může pomoci i ke snížení spotřeby PHM. Tímto způsobem 
lze zabránit i akutním nebezpečným situacím, ale také poruchám se zbytečnými následnými vícenáklady.

Tři měsíce rozsáhlého testování
Schwarzmüller bude poskytovat telematiku SWIT po dobu tří měsíců zdarma po zakoupení vozidla. Zákazník 

tak bude mít dost času na rozsáhlé testování systému a jeho volbu, který ze tří balíčků pak dále v placeném 
režimu využije. U přívěsu se jedná o relativně novou funkci, která se teprve musí etablovat. Například monitoro-
vání tlaku v pneumatikách může eliminovat příčinu vysoké spotřeby PHM anebo vážného explozivního defektu 

atd. Prediktivní údržba brzdových systémů pomáhá předcházet ná-
kladům na provoz a snižovat rizika. V budoucnu bude platit, že čím 
větší datovou flexibilitou přívěs disponuje, tím důležitější jsou jeho 
aktuální údaje. Funkce alarmu nebo prediktivní údržba jsou výhody, 
které bez digitálních aplikací nejsou možné. 

SWIT byl vyvinut společně s poskytovatelem telematiky IDEM. 
Systém také prostřednictvím standardizovaného rozhraní integruje 
systémy třetích stran a poskytuje kdykoli přehled o celém vozovém 
parku, jeho poloze a využití. IDEM připravuje údaje o vozidle a zpří-
stupňuje je příslušnému uživatelskému rozhraní. Údaje o jednotli-
vých vozidlech lze také historicky vyhodnotit a analyzovat.

• Již od července 2021 
• Tři balíčky vybavení dle oboru využití 
• Jako obvykle u Schwarzmülleru lze systém 

rozšířit také individuálně
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DALŠÍ GENERACE CITANU
Divize Mercedes ‑Benz Vans představila on-

line novou generaci své kompaktní dodávky 
Citan. Nový Citan je dlouhý 4 498 mm a má 
celkovou hmotnost až 2 250 kg. Nákladový 
prostor dodávky poskytuje až 2,9 m3 s délkou 
3,05 m. Vůz může být vybaven až dvěma po-
suvnými bočními dveřmi. Výška zadní hrany 
nakládacího prostoru je 590 mm a zadní dveře 
lze otevřít na 90 nebo 180 stupňů. Při uvedení 
na trh budou vozy vybaveny čtyřválci 1,4 l tur-
bodiesel a 1,3 l zážehový motor. Dieselové 
varianty nesou označení 108 CDI (75 k), 110 
CDI (95 k) a 112 CDI (116 k). Benzínové mo-
tory s označením 110 a 113 nabízí maximální 
výkon 102 k a 131 k. Všechny splňují normu 
Euro 6d a jsou vybaveny funkcí ECO start/stop. 
Vedle šestistupňové manuální převodovky jsou 
nejsilnější naftové a benzínové modely k dis-
pozici také se sedmistupňovou dvouspojkovou 
převodovkou (DCT).

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY
Ford rozšiřuje řadu obytných vozů Transit 

Custom Nugget o nový model Active, který 
vychází vstříc nejdobrodružnějším povahám 
z řad zájemců o obytné automobily. Vyznaču-
je se stylovým novým vzhledem, rozšířenou 
vnitřní výbavou a vyšší suverenitou při pohy-
bu po nezpevněných cestách. Model Active 
bude nabízen ve variantách Nugget a Nugget 
Plus (s prodlouženým rozvorem), v obou pří-
padech se sériově dodávanou výklopnou stře-
chou. „Zákazníci nám říkají, že chtějí, aby byl 
jejich obytný vůz nezaměnitelný a přinášel 
jim výjimečné zážitky. Proto představujeme 
Nugget Active, který jejich výpravám dodá 
ještě větší dávku stylu a dobrodružství,“ řekl 
Barry Quested, brand manager sekce One 
Stop Shop Conversions ve Ford of Europe. 
„Novinka vychází vstříc outdoorovému život‑
nímu stylu svým výrazným novým designem, 
celoročním komfortem v obytné části i lepším 
záběrem kol v travnatých kempech, na bahni‑
tých loukách i nezpevněných cestách.“

OCENĚNÍ PRO DAILY
Sedmitunové Iveco Daily, které ve Velké 

Británii získalo své druhé letošní ocenění, se 
opět prosadilo proti mnohem větší konkuren-
ci a bylo ověnčeno titulem Rigid Truck of Fle-
et News ‘(6–16 t). Porota, která byla složena 
z panelu klíčových tvůrců průmyslového trhu 
a redakčního týmu Fleet News, se vyslovila 
ve smyslu, že „Tento sedmitunový model je 
dodáván s řadou pohonných jednotek, včet‑
ně možností spalování motorové nafty a CNG 
a množstvím konfigurací karoserie, což z něj 
činí jasného vítěze. Flexibilní, manévrovatel‑
ný a s působivým užitečným zatížením jasně 
ukazuje, proč je Daily 7 -T velmi oblíbeným 
vozidlem u provozovatelů vozových parků.“ 
Iveco Daily v tomto provedení může operá-
torům nabídnout až 4 900 kg (podvozková 
kabina) užitečného zatížení a to na extrém-
ně odolném šasi žebřinového rámu. Varian-
ty dodávkových vozidel sahající od 16m3 do 
19,6m3 ve své třídě představují ideální základ-
nu pro přepravu nákladu nebo pro přestavbu 
účelovými nástavbami.

VYLEPŠENÝ SPRINTER
Nový motor, nová převodovka, nový sys-

tém pohonu všech kol: s komplexní aktualizací 
technologie si Mercedes ‑Benz zajišťuje, že jeho 
velká dodávková ikona Sprinter nabídne od září 
2021 více jízdního komfortu než kdy dříve, a to 
téměř v každém terénu. Jádrem aktualizace 
je vysoce výkonný a účinný vznětový motor 
2,0 l OM 654 známý z portfolia osobních au-
tomobilů Mercedes ‑Benz. Čtyřválcový agregát 
bude brzy k dispozici k objednání až ve čtyřech 
výkonových kategoriích (84 kW, 110 kW, 12ř 
kW a 140 kW). Sprinter pak také převezme po-
hodlnou automatickou převodovku 9G ‑TRO-
NIC ve všech jejích variantách z řady osobních 
automobilů značky s hvězdou, která doplní 
šestistupňovou manuálně ovládanou převodov-
ku. Třetím novým technickým prvkem, který 
se také začne prodávat v září, je nový pohon 
všech kol se systémem Torque ‑on ‑Demand 
u Sprinteru 4 × 4. Nahradí současný systém 
pohonu všech kol. Kromě těchto polepšení 
komfortu jízdy bude od začátku podzimu nový 
Sprinter přinášet také plus v ergonomii a bez-
pečnosti, a to díky tzv. Speed Delivery Door.

NABITÉ DUCATO
Nové dodávkové vozidlo Fiat Ducato na-

bízí řadu technologií, jejichž cílem je zlepšit 
zážitek z jízdy a současně z Ducata udělat 
bezpečnější prostředí pro práci nebo volný 
čas. Uplatnění technologií, jako je adaptivní 
tempomat s funkcí Stop & Go, asistent pro 
jízdu v jízdním pruhu a asistent pro doprav-
ní zácpu, poskytuje nezávislou pomoc při 
jízdě, akceleraci a brzdění. Následně umož-
ňuje novému Ducatu dosáhnout autonomní 
jízdy úrovně 2. Mezi další výjimečné funkce 
patří omezení rychlosti, ovládání brzdění 
u neočekávaných překážek, jako jsou chodci 
a cyklisté, rozpoznávání dopravních značek 
a sledování pozornosti řidiče. Širší specifi-
kace asistence řidiče a parkovacího systému 
jsou u nového Ducata vylepšeny. Digitální 
centrální zrcátko ukazuje řidiči digitálně vy-
lepšený výhled dozadu. Řidiči také těží ze 
systémů Electronic Stability Control (ESC) 
s funkcí Cross ‑Wind Assist, Trailer Stability 
Control a Active Park Assist. Poslední jmeno-
vaný poloautonomní asistent řeší problema-
tiku výběru místa a zaparkování vozidla jak 
podélně tak příčně k chodníku.

MAN TGE AMBULANCE
Vozidlo je poháněno dvoulitrovým čtyřvál-

covým přeplňovaným vznětovým motorem 
o maximálním výkonu 130 kW/177 k, který je 
spojený s osmistupňovou automatickou převo-
dovkou. Výbava zahrnuje: multifunkční volant, 
pohodlná sedadla, airbagy řidiče a spolujezd-
ce, vyhřívaná a elektricky nastavitelná zrcátka, 
satelitní navigaci s DAB rádiem a bezdrátovým 
CarPlay, klimatizace a tempomat s omezova-
čem rychlosti. Tří a půl tunovou modulární 
skříňovou karoserii vyrobila společnost WAS, 
přední výrobce speciálních vozidel a sanitek. 
Specifikace karoserie zahrnuje: lehkou kon-
strukci karoserie sanitního boxu WAS, systém 
Stryker Power LOAD pro nakládání pacientů, 
přepravní židli Venice PowerTraxx, lehkou 
konstrukci skříně, plně kompatibilní s nor-
mou EN1789, k dispozici je užitečné zatížení 
640 kg pro zdravotnické vybavení a osoby, ro-
bustní posuvné boční dveře, plně konfigurova-
telné vnitřní uspořádání. Nástavba je vyrobena 
ze 100 % recyklovatelného materiálu.

připravil Milan Olšanský
CZ člen jury International Van 
of the Year a International Pick 
Up Award

STŘÍPKYSTŘÍPKY
VANSVANS
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inzerce

Televizní kanál SPORT 5 je tu pro vás už dvanáct let a zaměřuje se na široké spektrum sportovních odvětví.
Od června je pro diváky zdarma dostupný v síti pozemního digitálního vysílání DVB-T2 na více než 95 % území České republiky! 

www.sport5.cz (kompletní videoarchiv pořadů)  •  live.sport5.cz  •  www.facebook.com/SPORT5TV

Pravidelné informace z nejprestižnější rallye na světě na TV

inzerce_SPORT5_DAKAR 2021_210x148_TISK.indd   2inzerce_SPORT5_DAKAR 2021_210x148_TISK.indd   2 4.1.2021   13:07:334.1.2021   13:07:33

Tagra.eu Digi   ‑ SW pro archivaci a vyhodnocování dat z digitálních tachografů
Tagra.eu Digi 1   ‑ SW pro jedno vozidlo
Tagra.eu Digi 2   ‑ SW pro dvě vozidla
Tagra.eu Digi 4   ‑ SW pro čtyři vozidla
Tagra.eu Mini 6   ‑ SW pro šest vozidel
Tagra.eu Combi   ‑ zpracovává data z digi i analogového tachografu
Tagra Trucker.eu   ‑ software pro řidiče. Plánování další práce, odpočinku a doby řízení.

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; České Budějovice  ‑ tel.: 387 425 949, 731 131 341; Plzeň  ‑ tel.: 377 388 493, 731 131 335

VYHODNOCOVÁNÍ DAT
Z TACHOGRAFŮ

http://www.obchod.prodopravce.cz/
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Od oné havárie si dlouhá léta žádné auto nekoupil. Pokud po-
třeboval, nechal se vozit nebo si auta pronajímal v půjčovnách. Jak 
sám tvrdil, nezvykl si pořizovat věci, protože byl jako muzikant ne-
ustále na cestách a do barů a hotelů se vždycky nějak dostal. To se 
změnilo v roce 1991, kdy bylo zpěvákovi 44 let. Tehdy se rozhodl 
pořídit si zase jednou vlastní vůz a koupil si Ford Bronco. Jakmile 
mu ho přivezli, naložil do něj pár věcí a vyrazil do Mexika. Probu-
dilo to v něm nadšení pro auta. Možná i proto, jak později řekl, že 
ho Bronco nikdy nenechalo ve štychu. Používal ho celých patnáct 
let do doby, než se přestěhoval do Miami. V tu chvíli se hráz vášně 
pro auta provalila a Iggy se utrhnul ze řetězu. 

V minulém díle jsme si prohlédli sbírku au-
tomobilů popového idolu náctiletých fanynek. 
Dnes se podíváme na vozový park nekonečně 
méně sladkého muzikanta a punkové legendy, 
mající s výše jmenovaným idolem nejmladší 
generace společný pouze POP. Nikoliv ovšem 
v tvorbě, ale ve jménu. Ukážeme si, v čem jezdí 
James Newell Osterberg, Jr., určitě známější pod 
jménem Iggy Pop (* 21. 4. 1947). Původně roc-
kový zpěvák syrové rockové kapely The Stoo-
ges, která se stala předvojem punk rocku a byla 
obdivována Sex Pistols i Nirvanou, byl znám 
divokým pódiovým projevem, kdy například 
do krve pořezán rozbitými lahvemi skákal do 
davu fanoušků pod pódiem. Divoký styl mu byl 
vlastní i na silnicích. Tu rozvášnil svého Rolls‑
‑Royce tak, že začal i s uvnitř sedícím muzikan-
tem hořet vysokým plamenem, jindy zase vletěl 
po nezvládnuté zatáčce do plantáže vánočních 
stromků a jindy ho naháněla policie, když pro-
jel křižovatku na červenou, přičemž trojnásob-
ně překročil povolenou rychlost. Přitom, jak 
sám přiznal, opravdovou lásku k automobilům 
v sobě objevil až ve zralém věku 44 let.

Už na vysoké škole si Iggy přivydělával muzi-
kou, takže si mohl dovolit koupit červený Chev-
rolet Nomad z roku 1956, vybavený 4,3litrovým 
osmiválcem. Bohužel si ho moc dlouho neužil. 
Při jízdě vysokou rychlostí po štěrkové cestě 
nezvládl řízení a vyletěl ze zatáčky. Vůz se zří-
til ze srázu a dopadl na střechu, přičemž Iggy 
i jeho přítelkyně ve voze dost poletovali (pásy 
se tenkrát ještě moc „nenosily“). Kupodivu ale 
z auta vylezli nezraněni a dokonce i bez výraz-
nějších odřenin. Chevrolet tam ovšem ukončil 
svou existenci.

LEGENDY LEGENDLEGENDY LEGEND
Text: Carlos Sardá
Foto: archiv

62. DÍL

Ford Bronco

Ferrari 308 GTS QV

Chevrolet Nomad

Foto: www.insomniac.com
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Po několika letech v Miami Iggy Pop usoudil, že zde razantně přibývá 
populace a tím pádem i automobilů a že už nemá tolik prostoru pro 
řádění v rychlých sportovních vozech. Zamkl tedy svá Ferrari a začal 
se poohlížet po něčem solidním, velkém, bezpečném a lépe se hodí-
cím ke stárnoucímu rockovému umělci se spoustou dolarů, bez užitku 
se válejících na bankovním kontě. Poohlížení netrvalo příliš dlouho a 
před svůj dům mohl zaparkovat Rolls ‑Royce Phantom Drophead z roku 
2009. Koupil ho ovšem z druhé ruky od jeho majitele až kdesi v Utahu. 
Je to zatím poslední z dlouhé řady Rollsů, které Iggy vlastnil. A také je-
den z nejpohodlnějších. Hudebník se o tomto voze vyjádřil s respektem 
a velkým uznáním za přínos pro svá záda. Jak řekl, po všech těch sko-
cích do publika a všech těch divokých koncertech na pódiích celého 
světa je rád, že může svým unaveným zádům dopřát solidní komfort. 
Svým fanouškům také doporučil: „Máte -li bolavá záda, kupte si Rolls 
Royce.“ Ovšem těžko říci, kolik jeho fanoušků mělo volných 400 000 
dolarů na podobnou péči o svá záda. Ale díky za tip, Iggy.

Hned po příjezdu do Miami si u prodejce s ojetinami pořídil 
modré Ferrari 308 GTS QV s koženými sedačkami v krémové 
barvě. Původní vlastník sice není oficiálně znám, ale sám hu-
debník v jednom rozhovoru prozradil, že v papírech byl jako 
poslední vlastník uveden John Malkovich. Sám si ovšem nebyl 
jistý, jestli se jednalo zrovna o onoho známého herce. 

Z jiného soudku je ovšem žlutý Jeepster Commando z roku 
1966, který si Iggy pořídil vzápětí. Pro lepší pocit mu ještě ne-
chal vymalovat na boky velké červené plameny a přidal chro-
movaná kola. Příliš dlouho ale Jeepstera nevlastnil a jeho další 
osud není znám.

A ještě jiný soudek  ‑ o luxusní limuzíně Rolls Royce Corniche 
z roku 1980 už byla řeč v úvodu. Ano, jde o onen krásný, Po-
pem milovaný žlutý Rolls Royce se skládací střechou, který svou 
krásu poměrně rychle ztratil v plamenech. Iggy Pop později 
přiznal, že za jízdy poslouchal album Rubber Soul od Beatles 
a v nadšení z hudby si nevšiml kouře a zvětšujících se plamenů. 
U takové hudby se to ovšem dá pochopit.

Rolls-Royce Corniche

Pro zdravá záda - Rolls-Royce Phantom Drophead

Jeepster Commando z roku 1966



45

TECHNIKA

Transport magazín 9/2021

CLXIII. DÍL
CESTA VZNĚTOVÉHO MOTORUCESTA VZNĚTOVÉHO MOTORU
Emil Lánský
Foto: archív

Vedle modelové řady těžkých nákladních vozidel DAF XF 
byla souběžně vyráběna též vozidla řady DAF CF určená 
pro středně těžkou a těžkou regionální rozvážku. Poprvé se 
objevila na trhu v roce 1992, aby zůstala v nezměněné po-
době ve výrobě celých pět let, až do roku 1997. 

Vzápětí poté, co vlajková loď Holanďanů DAF 95XF byla 
oceněna prestižním titulem International Truck of the Year 
1998, doznala modelová řada CF významného přepracování 
a omlazení. Netrvalo dlouho a dne 6. května 1999 automo-
bilka DAF vyrobila svůj 500 000. nákladní automobil.

 
Motory s blokem ze CGI
V roce 1997 v rámci okruhových závodů tahačů FIA nasa-

dil DAF truck N.V. první vznětový motor s blokem z materiá-
lu CGI (Compacted Graphic Iron – Zhutněné či vermikulární 

grafitové železo – v roce 1965 získal patent na jeho výrobu R. D. Schelleng. 
Používá se tam, kde je potřeba vyšší pevnosti či nižší hmotnosti, než má 
litina) a dosáhl s ním postupně na maximální výkon 1 100 kW/1 500 k! 
Mimochodem, později se značka DAF z ETRC (European Truck Racing 
Championship) závodů kamionů na okruzích FIA stáhla s tím, že vývoj zá-
vodních motorů firmě příliš ubírá vývojové kapacity sériové produkce. Vý-
voj opatření ke snížení teploty závodního motoru, byť o jeden stupeň, byl 
nákladnější a náročnější než vývoj nového motoru pro sériovou produkci. 
Značka DAF v tomto klání nikdy nedosáhla na titul mistra Evropy, a nezařa-
dila se tak mezi ikonické značky jakými z tohoto pohledu jsou Ford, Volvo, 
Mercedes ‑Benz, Caterpillar, MAN, Buggyra, Sisu či v poslední době Iveco.

O dvanáct měsíců později (1998) byl představen nový motor PACCAR 
PR se zdvihovým objemem 9,2 l určený pro vozidla DAF modelové řady 
CF75. Motor PR byl postupně k dispozici ve výkonových úrovních 250 
k/184 kW, 310 k/228 kW a 360 k/265 kW s maximem točivého momen-
tu 1 050 Nm, 1 275 Nm a 1 450 Nm. V následujících létech byl scho-
pen se vstřikovacím systémem SMART a čistícím systémem DAF SCR 
Technology dosáhnout i na emisní normy Euro IV a Euro V. Standardně 
montovaná výfuková brzda poskytovala brzdný výkon 170 kW při 2 800 
min ‑1. Vozidla modelové řady CF65 měla v nabídce ještě menší vznětový 
motor PACCAR GR (Cummins), který ze zdvihového objemu 6,7 l nabí-

Nabídka motorů PACCAR, které byly s příslušnou technologií DAF SCR schopny plnit dobro‑
volné emisní normy EEV

Devítilitrový motor PACCAR PR EEV

Maximální výkon až 375 kW/510 k s emisní specifikací EEV – to je PACCAR MX
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zel maximální výkon v úrovních 220 k/162 
kW, 250 k/184 kW a 285 k/210 kW do-
plněný maximem točivého momentu 850 
Nm, 950 Nm a 1 020 Nm. stejně jako vetší 

„bratříček“ i nejmenší ze vznětových moto-
rů vozidel DAF CF byl schopen postupně 
dosáhnout emisních specifikací Euro IV 
resp. Euro V. Významně mu k tomu pomo-
hl později montovaný systém vstřikování 
typu Common Rail a opět systém čistění 
výfukových plynů DAF SCR Technology.

Do nového tisíciletí vstoupil DAF a PA-
CCAR s novým sériovým šestiválcem XE 
vyrobeným z lehkého a pevného materi-
álu CGI. Ve variantě zdvihového objemu 
12,6 l se motor stal standardem pro motory 
těžkých nákladních vozidel DAF. 

S nástupem nových emisních limitů Euro 
IV a Euro V přišel PACCAR již v tomto ob-
dobí s motory modelové řady MX (12,9 l) 
doplněnými technologií čištění výfukových 
plynů SCR, které se staly pohonnými jed-
notkami „vlajkových lodí“ značky DAF.

Přelom tisíciletí přinesl nejen zcela ob-
novenou řadu New CF (2000) určenou pro 
středně těžkou a těžkou rozvážkovou regio-
nální službu či stavební provoz, ale též mo-
tor PACCAR PE. V roce 2003 oslavil DAF 75 
let své existence. Od roku 2006 byl běžně 
v nabídce nám již známý velmi zajímavý 
a dodnes úspěšný velký motor PACCAR MX.

Celosvětový úspěch
Právě s motorem PACCAR MX se v roce 

2007 silniční tahač DAF XF105 stal Meziná-
rodním truckem roku – International Truck of 
the Year. Dosáhl tak velmi prestižního oce-
nění. Ve stejném roce ohlásil DAF Truck N.V. 
pokoření dalšího zajímavého milníku výroby 
svých vozidel. DAF XF 105 s výrobním po-
řadovým číslem 750 000 slavnostně předal 
prezident společnosti DAF Trucks N.V. pan 
Aad Goudriaan v Eindhovenu představite-
li zákaznické společnosti De Rijke Group 
panu L. H. de Rijke. „S podílem na trhu těž‑
kých vozidel, který se z 9,6 % v roce 2000 

zvýšil na 14,5 % v roce 2006, je DAF nej‑
rychleji rostoucí finální výrobce nákladních 
vozidel v Evropě,“ prohlásil při předávání ju-
bilejního vozidla prezident společnosti DAF 
Trucks N.V. Aad Goudriaan. „DAF Trucks 
N.V. zvýšil za poslední dva roky denní vý‑
robu v Eindhovenu z jednoho sta (2004) na 
současných 170 vozidel. Letos v červnu oče‑
kává další zvýšení až na 178 vozů denně. 
Vzhledem k předpokládané zvýšené poptáv‑
ce není koncem letošního roku vyloučen ani 
další nárůst“, uvedl Aad Goudriaan.

V následujícím roce (2008) slavnostně 
otevřel tehdejší křesťanskodemokratický 
premiér Holandska Jan Peter Balkenende (7. 
5. 1956, Biezelinge, Holandsko) ultramo-
derní testovací středisko motorů DAF (DAF 
Engine Test Center).

V roce 2010 společnost PACCAR před-
stavila své tehdy nejlepší motory modelové 
řady MX na severoamerickém trhu. Získala 
emisní specifikaci EPA 10 a o několik mě-
síců později také tzv. Kalifornskou emisní 
specifikaci. Tato skutečnost otevřela cestu 
vznětovým motorům PACCAR MX na trh 
USA. Okamžitě se objevily první tahače 
Peterbilt a Kenworth vybavené motory PA-
CCAR MX. A stejně rychle vyrostla v ame-
rickém Columbusu zcela nová továrna prá-
vě na tyto motory.

Úspěšné tažení motorů MX ještě zdaleka 
nebylo na vrcholu, reprezentanti společ-
nosti DAF se v rámci jedné z důležitých 
mezinárodních výstav nechali v roce 2011 
slyšet, že velmi brzy přijdou s emisní vari-
antou Euro VI.

Dobrovolně ještě čistější
Mezitím se však ještě rok 2008 stal 

z hlediska nabídky motorů šetrných k ži-
votnímu prostředí pro značku DAF doslo-
va zlomovým. DAF se postavil na špičku 
vývoje vznětových motorů v Evropě a stal 
se prvním výrobcem na starém kontinentě, 
schopným nabídnout těžká nákladní vozi-
dla s motory emisní specifikace EEV.

Společnost DAF Trucks N.V. patřící do 
koncernu PACCAR jako první v Evropě 
nabídla a také zákazníkům dodala první 
těžká nákladní vozidla modelových řad CF 
a XF105 se vznětovými motory EEV. Dob-
rovolná emisní norma EEV (Enhanced Envi-
ronmentally Friendly Vehicles) byla podstat-
ně tvrdší než tehdy aktuálně platné emisní 
předpisy Euro IV. Stavěla na nižší úrovni 
vypouštění škodlivin obsažených ve výfuko-
vých plynech vznětového motoru, než jak 
ji definovala následná norma Euro V, která 
měla vstoupit v platnost v roce 2009. 

Další milník
Do roku 2008 byly motory PACCAR 

s emisní charakteristikou EEV doménou au-
tobusů (původně motory spalující alterna-
tivní palivo, například stlačený zemní plyn 

– CNG). Tlak na udržitelnou zátěž životního 
prostředí, především v hustě obydlených 
aglomeracích je však velmi brzy dovedl též 
do segmentu lehkých a středně těžkých ná-
kladních vozidel. Především těch, které mají 
odevzdávat svůj díl práce v komunální sféře.

Vlajková loď mezi motory PACCAR určenými pro pohon 
těžkých nákladních vozidel DAF – PACCAR MX EEV

Výroba vlastních motorů, to je srdce každé automobilky, 
která chce hrát rozhodující roli u svých zákazníků

Výroba motorů PACCAR pro vozidla DAF

Řez motorem PACCAR PR
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Výzkum, vývoj a testování, to předchází rozhodnutí o sériové výrobě motorů

Vstupem velkých motorů EEV do nabídky nejtěžších nákladních 
vozidel postavila značka DAF doslova další milník ve vývoji vzně-
tových pohonných jednotek. Vozidla DAF vybavená motory EEV 

 ‑ emitovaly přibližně o 50 % méně pevných částic, než byly stano-
veny hodnoty emisní normy Euro V. 

První vozidla DAF modelových řad CF a XF105 s motorem EEV 
byla dodána holandským zákazníkům, DAF se tak stal jednoznač-
ně první automobilkou schopnou nabídky všech modelů s takto 
upravenými motory. Emisní norma Euro V měla vstoupit v platnost 
1. října 2009, DAF již rok před tímto datem nabízel kompletní pro-
gram vznětových motorů, které těmto přísným standardům emis-
ních hodnot odpovídaly. 

Ve srovnání s emisní normou Euro I, tedy z doby před přibliž-
ně 15 lety, produkovaly nové motory zhruba o 75 % méně oxidů 
dusíku a přibližně o 94 % méně pevných částic. Společnost DAF 
aplikací vlastní verze technologie SCR (Selective Catalytic Reduc-
tion  ‑ selektivní katalytická redukce) v kombinaci s inteligentním 
systémem vysokotlakého vstřikování paliva vyvinula a vyrobila 
motory PACCAR, které dosahovaly nízkých emisních hodnot dle 
normy Euro V bez filtru pevných částic. Instalací pasivního filtru 
pro vozidla s motory podle normy Euro V bylo lze emise pevných 
částic dále snížit až o 50 %. To bylo dokonce o zhruba 25 % méně, 
než byl dobrovolný standard EEV. 

DAF byl připraven
V praktickém důsledku to znamenalo, že vznětový motor nabíze-

ný holandským výrobcem DAF byl stejně čistý jako motory záže-
hové. Navíc měl mnoho podstatných výhod  ‑ vyšší účinnost, vyšší 
spolehlivost, delší životnost a nižší provozní náklady.  

„Z našeho pohledu je tedy nepochopitelné, že existují městské 
a regionální samosprávy, jež u veřejné hromadné dopravy a tech‑
nických služeb trvají na použití vozidel se zážehovými nebo ply‑
novými motory,“ řekl při oficiálním předávání prvních vozidel CF 
EEV a XF105 EEV prezident DAF Trucks N.V. pan Aad Goudriaan. 

„Máme za to, že úřední orgány by měly předepisovat emisní hodno‑
ty a ne technologii,“ dodal. 

Společnost DAF dodávala nákladní vozidla CF75 s motory PA-
CCAR PR EEV s maximálním výkonem od 184 kW/250 k do 265 
kW/360 k. Motor PACCAR MX EEV s rozsahem maximálního vý-
konu od 265 kW/360 k do 375 kW/510 k byl montován do vozi-
del CF85 a XF105. Ve verzi EEV byly také k dispozici pro vozidla 
středně těžké řady LF, vhodná zejména pro rozvážkový provoz. Díky 
extrémně účinnému spalovacímu procesu dosahoval sto šedesátiko-
ňový motor vozidla LF45 nízkých emisních hodnot EEV i bez filtru 
pevných částic. 

Zkušební laboratoře společnosti DAF Trucks

Motor PACCAR PE z roku 2000
V roce 1998 doznala modelová řada vozidel DAF CF významného omlazení. 
V jeho rámci byl připraven i nový vznětový motor
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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.

dvoustrana 85 000 Kč
1 strana 50 000 Kč
1/2 strany 30 000 Kč
1/3 strany  25 000 Kč
1/4 strany 20 000 Kč
 

INZERTNÍ PODKLADY

Obrázky  stažené  z  internetu  nelze  pro  tisk  použít! 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.

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

· U druhého opakování inzerce je poskytována sleva ve výši 20 %, u každého dalšího opakování 30 %.
· U celoroční inzerce nabízíme výrazné individuální slevy.
· 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 zdarma PR článek A4

Fakturu za předplatné si přeji dostávat v elektronické podobě E ‑mailem ve formátu PDF.

Předplatné Transport magazínu
Objednávám předplatné měsíčníku Transport magazín na rok................ od čísla ............ v ceně 626 Kč/rok (včetně poštovného)
Od každého čísla objednávám .......... výtisků
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