Morooka – japonské pásové origami pro každý terén
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Mám nejlepší práci strana 20

ní a důlní techniky.

Super parta, výjezdy do terénu nebo možnost dělat na špičkových strojích: tak hodnotí

nové generace Cat 352, naskytla se

práci v Zeppelin CZ tři mechanici z dílen v Modleticích a v Mostě.

nám tedy skvělá příležitost vidět mo-

Do lomu Ševětín jsme předali rýpadlo

derní technologie v akci. Naše Půjčovna nabízí k pronájmu unikátní pásový
dampr Morooka, viděli jsme ho v ostrém provozu. Podobných strojů v Čechách mnoho nenajdeme. Zavzpomínali s naším dlouholetým klientem na
jeho začátky pevně spjaté se značkou
Cat. Společnost CZ LOKO představila
svou novou výrobní halu v Jihlavě, kde
vznikají lokomotivy poháněné motory

NŮŽKOVÁ
PLOŠINA

Cat. A ze stavebního světa domů a dálnic jsme na chvíli utekli do obory Obe-

ŠTĚPKOVAČ

PŮJČÍME VÁM,
NA CO SI VZPOMENETE!

• V Půjčovně Zeppelin CZ najdete stroje pro celou řadu profesních oborů!
• O
 d velkých stavebních projektů až po řemeslnou výrobu.
• Ř ešení i pro náročné práce – plošiny s dosahem až 40 metrů, vozíky s nosností až 16 tun.

ZAVOLEJTE NÁM A DOZVÍTE SE VÍC!

lisk ve Valticích, kde v krásné krajině

ŠLECHTĚNÍ OBORY
OBELISK U BŘECLAVI
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KTERÝ JEZDÍ I BOKEM
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Stroje Cat již několik let pomáhají

Japonské pásové dampry Morooka MST

uskutečnit odvážný krajinářský projekt.

2200 VDR si poradí i s těžkým terénem.

RÝPADLO CAT SE BRODÍ
TĚŽKÝMI KALY

PROHLÉDLI JSME SI
TOVÁRNU CZ LOKO
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com umožňuje pohodlné objednávání

V ZELENÉM KABÁTU

V KAMENOLOMU ŠEVĚTÍN

která všem našim klientům pomůže

PRACUJÍ NA DLAŽBĚ

UŽ MAJÍ NOVÝ CAT 352
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MICHAL MAROŠI RADÍ,

VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI

JAK POSTAVIT BIKEPARK

VĚDĚT O OLEJÍCH
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pracují stroje z naší Půjčovny.
Poslední měsíce pro nás všechny znamenaly nejednu podstatnou změnu.
Protiepidemická opatření přispěla
k rychlejšímu hledání nových cest, jak
komunikovat s našimi zákazníky. V Zeppelin CZ jsme připravili nové nástroje,
kterými se s námi můžete spojit v online
prostoru. Inovovaný portál Parts.Cat.
dílů. Zavedli jsme linku 800 37 37 37,
s nákupem náhradních dílů online.
Magazín Heaven však zůstává stále
v té podobě, jakou znáte. Věřím, že
Vám zpříjemní volné chvíle.

Stanislav Chládek

800 023 000

generální ředitel společnosti
Zeppelin CZ s.r.o.

KL ADENÍ
POTRUBÍ

Klást otázk y umí každý. Caterpillar má na každou otázku odpověď.
Odhaduje se, že na celém světě bylo

voda, amoniak, vodík, solanka, pára,

von Bilderlinga, která těžila ropu

dosud položeno tři a půl milionu ki-

a někde dokonce i pivo nebo mléko.

v Ázerbájdžánu na začátku 20. sto-

lometrů potrubí na dopravu surovin.

O tom, kdo jako první použil potrubí

letí. V současnosti zažívá výstavba

Dalších nejméně dvě stě tisíc kilome-

k dopravě surovin, se vedou spory.

potrubí obrovský rozmach. Na všech

trů potrubí je ve výstavbě. Většina,

Autorství je připisováno ruskému

frontách pomáhají speciální stroje

přesněji 65 % leží na území USA, 8 %

inženýru Vladimiru Šuchovi, který

Cat z řady PLM (PipeLine Machinery),

v Rusku a 3% v Kanadě. Potrubím se

navrhl první naftové potrubí na

které často působí v odlehlém nebo

tradičně dopravuje ropa, plyn, voda

světě, a současně společnosti Brano-

nehostinném prostředí. Podívejte

nebo biopaliva, ale také odpadní

bel Ludviga Nobela a Barona Petere

se na projekty na pml.cat.
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Caterpillar nabízí čtyři
základní modely navržené
pro kladení potrubí, jako
byl tento 1 886 km dlouhý

Autor: Adam Maršál a Petr Jiří
Foto: adam@nedori.cz

ropovod v Dakotě, USA

NEWS
Záložní zdroje

Centrální
linka prodeje
náhradních dílů

jsou ukryté
v normovaných
kontejnerech

Online objednávání náhradních dílů
Cat je zase o něco jednodušší. Inovovaný portál Parts.Cat.com nabízí
snadné vyhledávání dílů podle kategorií, ale i výrobního čísla nebo typu

Stroje Půjčovny
staví logistické
centrum

stroje. Pokud by se přesto objevily
nejasnosti, je tu nová bezplatná zákaznická linka 800 37 37 37, kde
zákazníkům rádi se vším poradíme.

Záložní zdroje Cat
v rukou hasičů

Zvyšující se poptávku po zboží se
snaží pokrývat nově budovaná logistická centra. Jedno takové vzniká
i nedaleko Prahy. A protože není času

Hasičské sbory převzaly další várku

místech, kde připojení na rozvodnou

nazbyt, Půjčovna strojů Zeppelin CZ

kontejnerových záložních zdrojů od

síť není možné. Hasiči, kteří dostali

poskytla pro zemní práce skutečnou

Zeppelin CZ. Tato zařízení nakoupila

tuto techniku na starost, byli proško-

těžkou váhu. Dvojici damprů Cat 730

Správa státních hmotných rezerv pro

leni, jak rychle, efektivně a bezpečně

skvěle doplňuje výkonné rýpadlo

případ výpadku dodávky elektrické

záložní systémy používat.

nové generace Cat 330 a dohromady

energie a pro potřeby zásahů na
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Bezpečnost
na prvním místě
Práce se stroji Cat je rychlá, efektivní a spolehlivá. V Zeppelin CZ však

HLEDÁME
HRDINY!
V Zeppelinu nuda nehrozí. Nabídka

Do našeho týmu hledáme nové

těžké techniky Cat je široká, a tak

hrdiny. Hledáme mechaniky, kteří

každý den čelí naši mechanici no-

mají k technice ten správný vztah,

vým výzvám, se kterými se musí

nebojí se vyrazit k zákazníkovi a na

poprat. Jsou to velké stroje, mají

místě vyřešit problém, který hrozí

těžké součástky, ale hlavní je vymys-

zastavit lom či práci na stavbě. Není

let způsob, jak opravu udělat. V prá-

nic, s čím by si mechanici Zeppelin

ci tak nestačí mít jen fyzickou sílu,

CZ nedokázali poradit.

chce to i znalosti a zkušenosti.

tvoří sehraný tým!

nezapomínáme ani na bezpečnost.
Ke každému stroji Cat zakoupenému u Zeppelin CZ dostane zákazník
náš Safety-Box, sadu základních
bezpečnostních prvků pro práci bez
rizika. Protože bezpečnost je
na prvním místě.

Na stavbě logistického
centra pomáhá
dvojice damprů Cat
730 a rýpadlo Cat 330

ŠIKMO
TAKY
UMÍ
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Srovnatelně velké
kolové dampry mívají
otevřené kabiny, což je
během zimních projektů
velký handicap
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Jap on s ké p á s ové dampr y
M oro o k a M S T 2 20 0 V D R j s ou novou
p o silou ve f lo tile půj č ov ny s trojů Z e p p elin C Z .
Por a dí si s těžk ý m ter énem a jeji c h o to č ná
ná s t av b a jim dává nev ídané s c hop no s ti.

Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori.cz

Strojníci se v kabině
rychle cítí jako doma,
protože s Morookou

je specialistou na stavební a země-

se pojíždí jako s bagry

dělskou techniku již více než 60 let.

Cat nové generace

Výrobní závody má v Japonsku
a USA. Zaměřuje se na pásové
stroje, jakým je i pásový dampr
MST 2200 VDR – novinka ve flotile
Půjčovny strojů Zeppelin CZ.
S trochou nadsázky se dá říct,
že je něco jako huňatý pes, u nějž
nikdy stoprocentně nevíte, kde má
zrovna předek. Morooka má výho-

NEJVĚTŠÍ
NABÍDKA POUŽITÝCH
STROJŮ CAT V ČR!
®

du, že se může otočit podle libosti.
Její výhody jsou zřejmé na první
pohled. Díky otoči podobné té, kterou využívají rýpadla, strojník nepotřebuje otáčet celým strojem, což
výrazně zmenšuje dopad na okolí,
Už když se blížíme k polovypuště-

nebo jakkoli zaváhal, začne se za

které je jednoduše ochráněno před

nému rybníku, je zřejmé, že nás

jízdy otáčet. Všechno se děje rychle

rozježděním. U mnoha projektů se

dnes čeká něco výjimečného.

a plynule. Seznamte se s Morookou -

tím eliminují náklady na následnou

Z hloubky pod hrází se vynoří žlutý

pásovým damprem z Japonska.

úpravu terénu. Otoč také šetří čas,

pásák, který hbitě šplhá po cestě ke

I když jde o poměrně exotický

břehu. Aniž by přibrzdil, zpomalil

stroj, japonská společnost Morooka

protože stroj jezdí od nakládky
k vykládce po jedné lince jako vlak
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Díky otoči podobné té, kterou využívají rýpadla,
strojník nepotřebuje otáčet celým strojem, což výrazně
zmenšuje dopad na okolí, které je jednoduše ochráněno
před rozježděním.
Motor Caterpillar C7.1

Pásový dampr Morooka

po kolejích, přičemž strojník sedí

o výkonu 186 kW dodává

dokáže otočit nástavbu

vždy podle libosti tak, aby viděl

potřebnou sílu

do libovolného směru,

dopředu.

aniž by musel pohybovat

Pokud Morooku srovnáme s jiný-

podvozkem. ￼

Díky své konstrukci
a nosnosti 11 tun
značně zrychlí
a zefektivní práci

čený motor Caterpillar C7.1.
Během čištění rybníka u České-

druhým se strojem otáčí. „Řízení je
citlivé a stroj velmi rychlý. S plně

ho Brodu se projevily dvě zásadní

naloženou korbou je 15 km/h už

výhody stroje. Tím, že Morooka

pěkný hukot,” směje se strojník.
„Pásové dampry Morooka jsou

mi podobnými dampry, má jed-

jezdí v jedné přímce a nemusí se

noznačně delší pásový podvozek.

neustále otáčet, neponičila hráz.

sestavené z dílů od různých doda-

Gumové pásy mají na rozdíl od

Uzavřená a vytápěná kabina zas

vatelů. Každý model může mít jinou

kovových několik výhod: obecně

strojníkovi poskytla komfortní úto-

specifikaci korby a jinou nástavbu.

jsou lehčí, dělají méně hluku a ne-

čiště před mrazem. Kolové dampry

Na podvozek lze posadit například

ničí zpevněné cesty. Hrozí u nich

srovnatelné velikosti jsou běžně

varianty s drtičem dřeva nebo

nižší riziko zabřednutí v podmá-

vybavené otevřenou kabinou, kde

jeřáb,” vysvětluje David Reš z půj-

čené půdě, v blátě nebo na sněhu

se člověk v zimě třese mrazem

čovny Zeppelin CZ.

vzhledem k tomu, že je váha vozidla

a v létě nemá kam utéct před slun-

rozložena na větší plochu. I tak

cem. Vedle již zmíněné klimatizace

jí z Morooky skvělý nástroj pro

velký pásový stroj, jako je Moroo-

a topení si strojníci pochvalovali

práci v blátě či na jiném měkkém

ka, působí na jeden metr čtvereční

dobrý výhled daný bohatým pro-

podloží, kde dokáže pracovat za

zhruba polovičním tlakem než

sklením a intuitivní ovládání. V ka-

jakéhokoli počasí a v kterékoli

běžné osobní auto.

bině se prý cítí jako doma, protože

roční době. Díky své konstrukci

se s Morookou jezdí podobně jako

a nosnosti 11 tun značně zrychlí

jízdy jako člun plující po moři – ve

s bagry Cat. Uvnitř jsou dvě páky,

a zefektivní práce, a to s minimál-

srovnání s kolovými dampry pře-

které se ovládají rukama nebo no-

ními nároky a dopadem na terén

konává překážky s hravou elegancí.

hama. Jedním joystickem se stro-

a životní prostředí.

Potřebnou sílu stroji dodává osvěd-

jem pohybuje dopředu a dozadu,

I v náročném terénu vypadá za
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Výše uvedené vlastnosti děla-
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Japonská společnost
Široké gumové pásy
Podvozek o délce

skvěle roznášejí váhu

5,9 metru a šířce necelé

a umožňují stroji

tři metry dostal oproti

hladký, jistý pohyb,

konvenčním damprům

a to na prakticky

pásový podvozek

libovolném povrchu

Morooka je výrobcem
stavební a zemědělské
techniky již více než 60 let se
závody v Japonsku a USA

Práce v kalech je
bezpečná jen při

DLOUHÁN
Z PŮJČOVNY
ZAMAK AL
Autor: Jan Křeček
Foto: adam@nedori a Jan Křeček
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teplotách pod
bodem mrazu

Půjčovna s trojů Zeppelin C Z zařadila
do své f lotily i velké r ýpadlo Cat 3 4 0
s dlouhým dosahem. Tahle hrač ka je
urč ená už jen pro velké kluk y!
Nabídka rýpadel Cat je obrovská. To ví

mají stroje lehký život, protože nemusí

každý, kdo kdy navštívil naši Půjčovnu.

bojovat s pevnou skálou, ale opak je

Minirýpadla tu stojí po boku větších

pravdou. I zde jsou úskalí a nástrahy.

strojů připravená pomoci s leckterým

Písky jsou sice sypké, ale také nesta-

úkolem. Ale potom jsou projekty, na

bilní. A potom je tu ještě jedna nepří-

které potřebujete skutečně pořádný

jemnost – voda. Jakmile se písky a jíly

stroj, těžkou váhu. A přesně to je job

promísí s vodou, vzniká terén, do které-

pro Cat 340, pásové rýpadlo o hmot-

ho mohou vyrazit jen ti nejodvážnější.

nosti přes čtyřicet tun. Takovou ma-

A nebo ti, kdo mají patřičné vybavení.

šinu pochopitelně nechcete vidět jen

Přesně takovým vybavením je

tak zaparkovanou na dvoře. To pravé

Cat 340 s násadou s dlouhým dosa-

kouzlo zažijete se strojem až při práci.

hem. Ten z Půjčovny strojů Zeppelin

Je čas nazout si pořádné pracovní

CZ sem míří pravidelně, aby vyčistil

boty a vyrazit do terénu.

odkalovací nádrž. Na reportáž jsme

Navštívili jsme jedno z míst, kde se

vyrazili ještě v zimě. Mráz je tu důleži-

těží nejkvalitnější živce, jíly a písky.

tý, při teplotách pod nulou voda tuhne

Tyto materiály jsou nesmírně důle-

a to je jediná příležitost, jak bezpečně

žité pro celou řadu odvětví. Slévá-

pracovat v jílovitém bahně. Jako pěší

renské jíly jako málokterý materiál

si musíme dávat dobrý pozor, kam

odolají extrémním teplotám, bez nich

šlapeme, může se snadno stát, že se

by nejen slévárenský průmysl, ale

noha zaboří do mazlavého jílu pěkně

i třeba výroba porcelánu prakticky

hluboko. Pásový Cat 340 se tu ale po-

nebyla možná. Živce potřebujeme

hybuje jistě. Díky dlouhému dosahu

pro výrobu skla či glazur. Samotné

nemá potíže s vybíráním kalů i z pro-

písky potom potřebujeme úplně všu-

středku objemné laguny. Motor jen

de, od dětských pískovišť po beton.

tiše ševelí a dlouhá násada předvádí

Dobrá naleziště je však potřeba
správně zpracovávat. Přísné nároky

u zamrzlé laguny překrásný balet.
Odjíždíme plni dojmů. Ladnost,

na ochranu životního prostředí tu

s jakou rýpadlo vykonávalo svou

musí jít ruku v ruce se správným

práci v místě, kam pěšky vůbec nelze

tříděním vytěžených materiálů, aby

dojít, je obdivuhodná. Cat 340 z nové

Jakmile se písky a jíly

byla zachována čistota suroviny. Kva-

generace strojů těží z moderních

promísí s vodou, vzniká

litní produkty mohou vznikat jedině

asistenčních systémů, takže pracovat

terén, do kterého mohou

z kvalitních materiálů.

s ním je hračka. I díky tomu stačil

vyrazit jen ti nejodvážnější

Ani samotná těžba písků a jílů není

pouhý týden příznivě mrazivých

žádný med. Mohlo by se zdát, že ve

teplot a práce byla hotová. Těžba jílů

srovnání s lomy těžícími kámen tu

může pokračovat. Tak zase za rok!
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Žlutý skřítek v kabině
levého nakladače je
Beran junior. Jablko
nepadá daleko od
stromu

POJEDOU
DL AŽBU
„D va c e t le t na dlažb ě,” hlá sí hr d ý s lo gan f ir my
B er an 2 . Př e d d va c e ti le t y ji z aložil Luk á š B er an
z Ko s tel c e na d L ab em. D ne s na p ar kov iš ti př e d
sídle m jeho f ir my s tojí č t y ř i nové s troje, k ter é
dop lní s t ávají c í f lo tilu v í c e jak d va c e ti s trojů C a t .
Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori.cz

Jsou tu hned tři kolové nakladače
a jedno pásové rýpadlo. Dvěma
menším nakladačům Cat 908 sekunduje jeden větší Cat 910. Kompaktní
rýpadlo Cat 315 je představitelem

Jsou to caterpillary, ale každý hned
na první pohled vidí, že jsou něčím
jiné – jsou totiž zelené.

zcela nové generace strojů. Nakladače nahradí starší typy, Lukáš Beran

první zaměstnanci. Na programu je

podnikatel by mu mohl závidět, ale

si potrpí na tu nejlepší techniku.

zaškolení na nové technice a pak vol-

Lukáš Beran se k současnému stavu

Rýpadlo pak vystřídá starší typ Cat

ná zábava. Původně měla být oslava

vypracoval od skromných začátků.

314, které ve firmě zůstane pro práci

ve velkém stylu s kolotoči pro děti

„Tenkrát jsme neměli nic, doslova

s kladivem.

a ohňostrojem, ale covid možnosti

a do písmene. Na účtě jsem měl nula

zredukoval. vše proběhlo bezpečně

a v peněžence něco dost podobné-

a podle pravidel.

ho,” vzpomíná na první zakázky, po

Jsou to caterpillary, ale každý hned
na první pohled vidí, že jsou něčím
jiné – jsou totiž zelené. Zelená je barva

„Takže zelená,” přisedne si Lukáš

kterých s kolegou jezdili v zeleném

firmy Beran 2 od samotného začátku

Beran, sám oblečený do zeleného,

automobilu východoněmecké značky

v devadesátých letech. „Počkejte

a potřese nám pravicí s náramkem

Wartburg. Bylo to jejich první firemní

chvilku, sedněte si, dejte si něco

Harley & Davidson. Jeho náklonnost

auto, do kterého se vždycky všechno

k jídlu a já vám ten příběh řeknu,” říká

k americkým strojům je nepřehléd-

vešlo – do kufru hodili flexu, lámačku

Lukáš Beran během slavnostní pře-

nutelná. Za domem parkují osobní

a jeli. Jeho zelený lak nastavil stan-

dávky nových strojů, která se sešla

ameriky Dodge Challenger a Dodge

dard pro firemní barvy.

s oslavou výročí založení firmy.

Charger, po stavbách jezdí pick-

„Říká se, že zelená uklidňuje

Zatímco se zelené stroje třpytí

upem Dodge RAM a k práci používá

a všichni, kdo mě znají, dobře vědí,

v ranním slunci, do areálu přicházejí

téměř výhradně stroje Cat. Leckterý

že to někdy potřebuju,“ směje se
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Nové rýpadlo Cat 315 za tři
dny po převzetí putovalo
na novou zakázku pro
Vestav Kladno, kde se
uplatnila 3D technologie

Lockdown se ho dotkl v dobré
i zlém. Zkraje práce ubylo, a tak ze
čtyřiceti lidí firma zhubla na součas-

Lukáš Beran založil
firmu před dvaceti
lety. Na práci
dlaždiče je hrdý

ných tři a třicet. Se současným rozvojem skladů kvůli rozkvětu e-shopů
ale poptávka po pevných plochách
raketově vystřelila, což specialistovi
na dlažbu nahrálo na prudký nárůst
poptávky. „Běžně teď děláme dvacet
tisíc metrů čtverečních zámkové
dlažby,” říká.
Před pandemií stál před rozhodnutím, kterou cestou se vydat. Jedna
možnost se týkala vstupu do budování liniových staveb, s čímž by souvisel
nákup příslušné techniky – například
grejdru. Druhá úvaha směřovala k obnovení stávající strojové flotily. „Nakonec jsme se rozhodli pro druhou
variantu s tím, že krok ke stavbě silnic
může přijít třeba příští rok,” říká pan
Beran, jehož firma v současné době

Výběr značky strojů Cat koresponduje
s jeho přesvědčením, že na kvalitních
věcech není dobré šetřit.

využívá zhruba dvacet strojů Cat.
Se značkou je spojena již dvacet

Středočech, který začínal jako dlaždič. „Prostě jsem zakleknul a jel,”
říká. Na svou minulost je hrdý a vysvětluje, že když přijde do úzkých,
nemá daleko pro výraz z dlaždič-

Většinu strojů objednává s volitelnou
výbavou a 3D technologií, díky níž se
dá dělat přesněji a efektivněji.

věcech není dobré šetřit. „Mám rád,

naší firmy a troufnu si říct, že to vědí

let. Když se pana Berana zeptáte na

když je všechno v topu,” směje se

i naši zákazníci. Nesoutěžíme nejnižší

konkrétní stroje, sype z rukávu čísla

a vysvětluje, že je to důvod, proč

cenou, to určitě ne, spíš bych řekl

modelů, jako kdyby měl před očima

do firmy objednává stroje s nad-

střední, ale za ni naši klienti dosta-

katalog. Všechny si osobně pamatu-

standardní výbavou, jako je třeba

nou produkt nejvyšší kvality. Na tom

je, se všemi měl osobní zkušenost.

3D nivelace nebo centrální mazání.

si 20 let zakládáme a doufám, že nám

„My neděláme věci napůl. Snažím

to nejmíň dalších dvacet vydrží,”

se tento přístup promítnout do celé

vysvětluje pan Lukáš Beran.

Výběr značky strojů koresponduje
s jeho přesvědčením, že na kvalitních

ského slovníku. „Z toho správného
slovníku,” podotýká s úsměvem

Jeho první stroj byl kolový nakladač

z rodinných důvodů, ale jezdil tam

a popisuje, jak za starých časů kaž-

Hon UN s motorem Zetor, který prý

se strojem, který mu nedělal radost,

dému dlaždiči prošly rukama tuny

našel někde v roští a zrenovoval.

a tak se zas vrátil. Právě on usedne

kamenní denně.

Materiál na stavby zas vozil náklad-

do nového rýpadla Cat 315.

Opotřebovanost a pracovní vy-

ním vozem Liaz MTS. V legendární

Rýpadlo bude mít na starost ze-

čerpání považuje za hlavní důvody,

sklápěčce s přezdívkou ‚Mates’

jména odstranění skrývky v místech,

proč jsou dlaždiči svéráznou sku-

seděla posádka oddělená bubnem,

kde povedou nové komunikace. Díky

pinou. Na základě svých tvrdých

pod nímž rachotil motor.

výbavě 2D a 3D technologií od firmy

zkušeností se svým vlastním lidem

„Když jste s Matesem ujeli 300 ki-

Trimble může kopat velice přesně bez

snaží ulehčit práci kvalitními stroji.

lometrů, tak vám vypadly zuby,”

Většinu strojů objednává s volitel-

směje se Lukáš Beran, který je na své

jakékoli další pomoci zvenčí.

nou výbavou a 3D technologií, díky

zaměstnance přísný, ale vrací jim to

Beran tak, aby byly dostatečně

níž se dá dělat přesněji a efektivně-

nadstandardními podmínkami i prací

výkonné, ale pořád ještě kompaktní

ji. On sám si o něčem takovém mohl

s provotřídní technikou. Nedávno mu

a obratné. Jejich pracovní náplň

na svém začátku nechat leda zdát.

odešel strojník, který musel jinam

se dá rozdělit na dva hlavní úkoly.

Tři nové nakladače volil Lukáš

Prvním je rozvážet štěrk do základů,

Beran 2 jako specialista na dlažbu

druhým je skládání palet s dlažbou
a jejich rozvoz na místo určení. Ke

Firma BERAN 2 byla založena již v roce 1996, původně jako živnostnická

skládání až dvě tuny těžkých palet

firma, později jako společnost s ručením omezením. Zabývá se kompletní

používají klasické paletové vidle a na

realizací zpevněných ploch, dodávkou betonového zboží, kačírků, štěrků

stavbě tak slouží jako výkonné, rych-

a písků. V nedávné minulosti položila zpevněné plochy pro Unipetrol

lé a terénní vysokozdvižné vozíky.

Litvínov, v Obrnicích, pro Metrans DYKO Kolín nebo pro své domácí město

„Zvlášť u Cat 910 se mi líbí řazení na

Kostelec nad Labem. Více jak dvacet let pracuje se stroji Cat. V současnosti

joysticku, které je mnohem lepší než

jich provozuje kolem dvaceti.

starší řešení přes kolébku a brzdu,”
říká Lukáš Beran.

Během pokládky
dlažby na sídlišti
ve Staré Boleslavi
se nakladače činily
v roli univerzálních
pomocníků
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Možnost profesně
růst patří k hlavním
důvodům, proč
to Zbyška Beneše
v Zeppelinu baví

20

MÁM
NEJLEPŠÍ
PR ÁCI
Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori

Super par ta, v ýjezdy do terénu, možnos t
dělat na špič kov ých s trojích a spokojení
zákazníci, k teří o c ení, kdy ž se jim dos tane
profesionální pomo ci: tak hodnotí práci
v Zeppelin C Z tř i me chanici z dílen
v Modleticích a v Mos tě. Pře č tě te si,
pro č si v ybrali právě tohle zamě s tnání.
Práci polního mechanika si vybral

má jeden z party problém, ostatní

hned po nástupu. Chtěl jezdit ven,

mu pomůžou.

protože je rád na cestách, kde není

Tím, jak se technologie neustále

vázaný dílnou nebo pracovní dobou.

vyvíjí, práce mechanika nezevšední

Všechno si řeší sám na svou vlastní

a nestane se rutinou. „Každý den je

odpovědnost. „Zeppelin CZ? Je to

výzvou, kdy mám příležitost naučit se

dobrý zaměstnavatel. Kdyby nebyl,

něco nového a někam se posunout,”

už dávno bych ho měnil. Ale fakt

popisuje Zbyšek. Protože se věnuje

nemusím,” směje se Zbyšek Beneš,

fyzicky náročné práci, snaží se udr-

který k prodejci velkých žlutých

žovat nejen v mentální pohodě, ale

strojů na pobočce v Mostě nastoupil

i v dobré kondici.

v roce 1992.
Na své pozici je spokojený z více

Největší zadostiučinění má ve
chvíli, kdy pomůže zákazníkům v těž-

důvodů. Jedním z hlavních je dobrá

ké chvíli. Se svou dodávkou vyjíždí

a stabilní parta přátel. Díky malé

v zimě i v létě, ke stroji se často brodí

fluktuaci se všichni dobře znají –

blátem nebo sněhem, ale všechny

Zbyšek se s mnohými potkává v díl-

překážky bere jakou součást hry.

ně dvacet i více let. Baví ho, že mají

Vzhledem k umístění své domácí

podobné nebo stejné zájmy a bez

základny je jeho hřištěm šachta

ohledu na věk si všichni navzájem

mostecké hnědouhelné pánve. Každý

rozumí. „Jezdíme spolu na kolo i na

problém se snaží vyřešit tak rychle,

lyže, vezmeme věci a jedeme na

jak je v jeho silách, protože ví, co zna-

výlet,” říká Zbyšek. Společné mimo-

mená, když se nečekaně zastaví stroj.

pracovní aktivity se v dobrém pode-

S mnoha strojníky i jejich šéfy si za

pisují i na atmosféře v dílně. Když

léta spolupráce vytvořil přátelské vaz-
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S kolegy se jezdí na
kolo nebo na lyže.
Dobré vztahy se
podepisují pod tím,
že nikdo nenechá
nikoho ve štychu

by a říká, že se snaží nenechat nikoho

si uvědomuje, že práce s lidmi je

ve štychu. „Lidé si vás váží, protože

náročná, na své pozici je rád. I když

vědí, že něco umíte a že jim pomůže-

ho dispečer pošle na opravu, o které

te,” říká mostecký mechanik.

je vzhledem k okolnostem dopředu

I když už za léta praxe nasbíral
spoustu zkušeností, občas ho dokáže
pozlobit nečekané překvapení. „Ne-

dobu, neřekne mu ne...
Že stroje CAT patří ke špičce, si

dávno mi zamotala hlavu elektronika,

myslí Zbyškův kolega Milan Porcal

která mi zavařila na tři dny. Pak jsem

z dílny Zeppelin CZ v Modleticích

rozpojil jednu zásuvku, z ní vytekly

u Prahy. Stejně jako Zbyšek má i Milan

tři kapky vody a bylo po problému,”

na starost péči o zákazníky v terénu.

vysvětluje s tím, že současné zabez-

Jeho regionem je Kladensko, domov

pečovací systémy dbají na bezpeč-

velkých lomů s velkými bagry a fi-

nost posádek do té míry, že součástka

rem zaměřených na pozemní stavby.

za pár korun vyřadí z provozu úplně

Protože v okolí většina stavařů používá

celý systém.

Caterpillary, Milan nemá nouzi o práci.

Zbyšek je přesvědčený, že stroje

23

zřejmé, že se protáhne mimo pracovní

I když se skoro nezastaví, za klidnější

CAT mají kvalitativní náskok. „Jsou

zaměstnání by neměnil. „Mám totiž

to špičkové stroje, řekl bych skutečně

rád ten pocit, když rychlou opravou

nejlepší, a mám dobrý pocit, když

klientovi zachráním investici nebo

slyším, že je zákazníci chválí,” říká.

celodenní práci,” říká vyučený auto-

Mnohokrát se setkal s nespokojeným

mechanik, který dává přednost velkým

zákazníkem, který tvrdil, že něco

strojům před malými. Za dvacet let

nefunguje, ale nakonec se ukázalo, že

praxe na těžké technice získal v oboru

stroj jen nesprávně ovládá a chyba

spoustu dobrých přátel. Cení si toho,

není ve stroji, ale v člověku. Zbyšek

že se může na všechny spolehnout,

„Lidé si vás váží,
protože vědí, že
něco umíte a že
jim pomůžete,”
říká mostecký
mechanik

„Nejde jen o to, že
jde o velké stroje,
které mají těžké
součástky, ale
dost často musím
vymyslet způsob,
jak opravu udělat.”

který má dobrý pocit, když mu zákazník důvěřuje.
K velkým strojům od oprav náklaďáků zběhl také Jan Velebil, který
v dílně Zeppelin CZ v Modleticích
zakotvil před deseti let. Na práci ho
baví, že musí zapojit svaly i hlavu.
„Nejde jen o to, že jde o velké stroje,
které mají těžké součástky, ale často
musím vymyslet způsob, jak opravu udělat,” říká Honza, kterého už

když se potřebuje s nějakou opravou

náklaďáky nudily. Na strojích Cat ho

poradit – i kdyby to bylo po telefonu.

baví, že se jich vyrábí široká nabídka

„Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by mi

a během práce musí řešit zajímavé

někdo nepomohl,” říká Milan.

situace. Tvrdí, že právě na tak vel-

Přestože jsou Caterpillary na

kých strojích se pozná, jak dobrým

vysoké technické úrovni, pořád jsou

mechanikem člověk je. „Na takových

to jen stroje, u kterých se tu a tam

opravách se totiž skutečně ukáže, jak

něco porouchá. „V servisu je vidět

dobrý mechanik jste. Najít závadu,

velký rozdíl. Vždy děláme maximum,

stroj téhle velikosti rozebrat a zase

abychom byli u klienta co nejrychleji.

složit dohromady, to zabere čas. Na

Většinu dílů máme do druhého dne.

druhou stranu mě ale těší, že jsem

Na práci v Zeppelinu je fantastické

klientovi zachránil techniku, do které

právě to, že nemusím pracovat s na-

investoval nemalé peníze, a potřebu-

štvanými zákazníky, kterým kvůli

je, aby zase co nejdříve pracovala,”

poruše stojí práce,” myslí si Milan,

myslí si Honza.

Milan Porcal se
stará o techniku
v terénu už přes
dvacet let

24

25

Jednou z předností
práce v dílně je
dobrá a stabilní
parta přátel
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Krátce po dokončení
hrubé stavby zkouší
Michal Maroši
wallride s kulisou
nového minirýpadla
Cat 305E2 CR

Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori.cz

JAK SE
STAVÍ
BIKEPARK
Legendární biker Michal Maroši a specialista na
s tavbu bikeparků Filip Majkus se v Jahodnici
na Praze 14 podíleli na v ýs tavbě nového sportovního areálu za pomoci žlut ých s trojů Cat.
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V čem se liší stavba bikeparku od jiných staveb?
V mnoha ohledech je bikepark stavba jako
každá jiná. Rozdíl je v citu a zkušenostech.

Na hutnění se

Český biker sjezdil

hodila deska CR6.

nejlepší místa na

Michal Maroši je

světě a zkušenosti

spíš specialista

teď zúročuje ve

na desky z vinylu

vlastních projektech

Třiačtyřicetiletý Michal Maroši je

lidí. Klíčovým byl jeho společník Filip

Rozdíl je v citu a zkušenostech. Podle

s ním především hrubší práce, přesu-

bez nějž je tvarování vln a zatáček

níky tak na stavbě působilio 10 až 15

legendou svého sportu. Čtyřikrát se

Majkus, profesionál ve výstavbě parků

Filipa Majkuse by projektanti měli být

ny materiálů a první tvarování nahru-

velice náročné a strojník musí být

lidí. Vytvořit bikepark trvalo měsíc

zúčastnil závodu Red Bull Rampage

pro snowboardisty, lyžaře i bikery.

sami bikeři, aby dokázali odhadnout,

bo. Jako druhý stroj používáme nějaké

opravdu šikovný a zkušený, aby

čistého času, kdy se vyjma Velikonoc

v Utahu a v barvách týmu RSP vyhrál

V německé firmě Schneestern, která

co funguje a co ne. „Pumptrack ne-

menší rýpadlo – většinou Cat 303E CR.

požadovaného tvaru překážek dosá-

pracovalo i o víkendech.

světový pohár. Nezapomenutelný byl

se zaměřuje na tento typ staveb, to

dokáže nakreslit inženýr pozemních

Tímto strojem ladíme detaily a přesný

hl jen se svahovkou a pevnou lžící.

Michal s Filipem věří, že se jim

jeho předjížděcí manévr na závodu

dotáhl na pozici projekt manažera.

staveb,” říká a vysvětluje, jak důležité

tvar vln a překážek. Na přesuny mate-

Do bikeparku Jahodnice se navezlo

projekt povedl. Největší radost mají

v Jablonci, který na Youtube nasbíral

Podílel se na výstavbě pumptracku

jsou třeba vjezdové a výjezdové vlny

riálů používáme čelní nakladač, větši-

1 500 kubíků hlíny, což odpovídá asi

z toho, kolik překážek dokázali vtěsnat

přes třicet milionů shlédnutí. „Teď

ve Wals-Seizenheimu u Salcburku,

do zatáček, jejichž tvar dělá spíš podle

nou Cat 906, někdy i větší. Na hutnění

dvěma stovkám sklápěček. Vedle

do omezeného prostoru a že docílili

využívám zkušenosti ve prospěch

v Pekingu stavěl areál pro FIS mistrov-

oka a zkušeností,” říká Filip.

pak máme dobré zkušenosti s deskou

duchovního otce projektu Michala

areálu pro jezdce všech úrovní. „Prv-

mladších jezdců,” říká biker, který se

ství světa ve snowboardingu, o rok

Když přišlo na výběr strojů, volba

CR6. Má velikost tak akorát, přitom se

Marošiho a stavbyvedoucího Filipa

ní deště stavba přestála bez úhony, to

věnuje výstavbě areálů pro cyklisty.

později pracoval na stavbě zimního

padla na značku Caterpillar, s níž má

s ní dá pořád poměrně dobře manipu-

Majkuse tvořili tým tři strojníci, dva

je vždycky důležitý test,” říká Michal.

Jedním z nich je i nový bikepark, který

eventu Audi Nines v Söldenu a pro

Filip zkušenosti z Německa. Jeho

lovat,” popisuje Filip.

„shapeři” pro detailní dotvoření

Bike park je již zkolaudovaný a otevře-

pod jeho vedením vyrostl v Jahodnici

společnost Gravity Logic z Whistleru

mateřská firma Schneestern pracuje

překážek a stavební dozor. S brigád-

ný pro veřejnost.

na Praze 14. S myšlenkou vybudovat

vytvořil Sassolungo bikepark v ital-

výhradně s nimi, s jinými stroji ne-

na Jahodnici bikepark přišli místní

ských Dolomitech. S Michalem Maro-

dělá. Jako důvod uvádí, že stroje Cat

občané a Michal Maroši byl osloven

šim se potkal náhodou během snow-

jsou kvalitativně na vysoké úrovni

jako odborník ve chvíli, kdy se řešil

boardingu v Söldenu. Poměrně rychle

s přesným řízením. „Půjčovna má zá-

návrh a realizace samotných překá-

zjistili, že mají společné vize, které se

novní stroje. Je příjemné sedat si do

žek. Investorem Bikeparku Jahodnice

rozhodli rozjet v Česku.

čistý kabiny, kde z topení nelítají kila

byla městská část Praha 14.
Český biker se během realizace projektu mohl opřít o tým spolehlivých

V čem se liší stavba bikeparku od

Za nezbytný považuje powertilt,

prachu,” vysvětluje Filip, který s Mi-

jiných staveb? V mnoha ohledech

chalem Marošim vybírá stroje vždy na

je bikepark stavba jako každá jiná.

míru konkrétního projektu.
Pro Jahodnici si z půjčovny Zeppelin

„Půjčovna má pěkné nové stroje.
Je příjemné sedat si do čistý kabiny,
kde z topení nelítají kila prachu.”

CZ vybrali tři velké stroje Cat. „Rýpadlo Cat 308 je klasika, už je to větší
bagr, který udělá hodně práce, přitom
je stále dostatečně kompaktní. Děláme

Filip Majkus (vpravo)

Z větší techniky se uplatnil kolový

Rozprava nad projektem v prostoru

a Michal Maroši

nakladač a dvě pásová rýpadla Cat

mezi dvěma připravovanými skoky
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Správce obory
Petr Dvořák
pracuje pro
majitele Františka
Fabičovice už od
studentských let
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ŠLECHTĚNÍ
OBORY
OBELISK
Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori a Jan Křeček

Odvážný krajinář sk ý projek t na jižní Moravě
navrátil půdě vodu a posk y tl nov ý domov
s tovkám druhů ros tlin a živo čichů. Jeho
rozsah ovlivní několik generací v širokém
okolí. Žluté s troje Cat zde pomáhají napravit
škody, k teré zde lidé kdysi udělali.

„Zavolejte, až budete na bráně, vy-

je od roku 1996 zapsán do Sezna-

zvednu vás,” řekne do telefonu Petr

mu světového kulturního dědictví

Dvořák a zavěsí. Správce obory u nás

UNESCO. Sdílí s ním nejen polohu,

zastaví za necelých pět minut a kývne,

ale také historii, protože oba areály

abychom ho následovali po úzké lesní

patřily až do roku 1945 rodu Lichten-

cestě. Vezeme se za ním, dokud nepři-

štejnů. Konec druhé světové války

brzdíme před nenápadnou budovou

je i mezníkem, kdy lidské zásahy do

zčásti zanořenou do země.

přírody začaly výrazně měnit charak-

„Vítejte v našem klubu,” říká, zatímco nás zve na kávu do moderního,
světlého interiéru obloženého dřevem

ter lužního lesa, který byl pro zdejší
krajinu typický po dlouhá staletí.
Největší ránu oblasti zasadila regu-

a parožím. „My jsme tady všichni

lace řeky Dyje. Jakmile se řeka svedla

myslivci,“ podotkne, když vidí, jak

do koryta, ustala přirozená dynamika

očima přejíždíme vystavené trofeje

záplavových cyklů, které do okolí

jelenů, daňků a srnců. Vzhledem

pravidelně přinášely vodu a živiny.

k tomu, že jsme v oboře, to není až

Přirozeně vysoká hladina spodních

takové překvapení.

vod poklesla a lužní lesy začaly chřad-

Obora Obelisk ležící na rozhraní ka-

nout. Ve jménu intenzifikace zeměděl-

tastrů obcí Lednice, Rakvice a Podivín

stí a snaze vytěžit z oblasti maximum

je nevídaným úkazem hned z několika

došlo k intenzivnímu rozorávání a zú-

důvodů. Nachází se v těsném soused-

rodňování. Výsledek se ovšem minul

ství Lednicko-valtického areálu, který

účinkem. Zatímco kukuřici vzrostlou
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Strojník Josef Ivičič
je pro vedení obory
nenahraditelný
Obora dostala název
podle obelisku ze
18. století

na louku lemovanou rákosím, které
naznačuje, že někde za ním už leží
tůně nebo mokřady.
Uprostřed louky stojí rýpadlo
Cat 316F. „Představím vám strojníka
Josefa Ivičiče,” říká správce obory
a vysvětluje, že aby se příroda vrátila do své původní podoby, bylo
nutné sáhnout k rozsáhlým zemním
úpravám.
Rýpadlo dovezené z brněnské půjčovny Zeppelin CZ zbavuje přítokové
kanály sedimentů. Jeho úkol je součástí mnohaletého procesu, během
nějž je nezbytné využít těžké stroje
k zemním pracem. Stavební stroje
Caterpillar čistí stará říční ramena
a kanály řeky Dyje, hloubí a vzájemně
propojují nové tůně, a přispívají tak
k pozvolnému znovu zavodnění kra-

„Kdykoli se něco stalo, z Brna ještě
ten den přiletěl servisní technik se
správným náhradním dílem.”

jiny. Zatímco do prohlubní se vrátila
voda, na vyvýšeninách se zemědělsky

si sedne do Caterpillaru, má radost

tů z vodního toku, pro který se hodí

hospodaří. Políčka vojtěšky, jetele,

z práce,” říká strojník Josef Ivičič, kte-

speciální bahňák na širokých pásech,

žita, čiroku nebo kukuřice nyní posky-

rý v oboře strávil velkou část života.

v Půjčovně vždycky dostaneme to, co

tují potravu zvěři.
Nás zajímá, jak jsou v oboře sposotva po kolena pomalu nemělo
smysl sklízet, z původně lužní krajiny
se vytratily mokřady, louky a lesy. Na
konci dvacátého století byla oblast ve
smutné situaci.

Do obory investoval stovky milionů
korun z výnosů firmy Alca plast, kterou
s manželkou založil v 90. letech

Vysvětluje, proč je pro ně výhodnější stroje půjčovat než pořizovat své

potřebujeme,” říká.
Chválí i to, že stroje z půjčovny jsou

kojení právě se stroji Cat. „Kdokoli

vlastní. „Vymýšlíme si spíš projek-

vždy v perfektním stavu. „Kdykoli

do nich usedne a zapne motor, ten se

tovou práci, pro kterou nemá smysl

se něco stalo, z Brna přiletěl servis-

usmívá. Každý strojník pozná podle

držet v portfoliu specifické stroje.

ní technik se správným náhradním

zvuku motor Cat – je to filharmonie,

Ať už je to drobná oprava mostu pro

dílem a ještě ten den jsem v práci

která má dobrého dirigenta. Kdokoli

malý bagřík nebo vykopání sedimen-

pokračovali. V dynamice naší práce

Když sem František Fabičovic z nedaleké Charvátské Nové Vsi zavítal

hospodařovali Lichtenštejnové. Aby

dem z Břeclavi v současnosti vyváží

v roce 2000, objevil zničenou přírodu

se Fabičovic přiblížil svému snu, začal

výrobky do 70 zemí. Před dvěma lety

a nemocné stromy, které volaly o po-

skupovat pozemky, které spojil na

dostal za svou práci ocenění Podni-

moc. Absolvent Lesnické a dřevařské

současnou rozlohu 535 hektarů.

katel roku. Současný správce obory

fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Do obory postupně investoval stov-

Petr Dvořák pro něj začal pracovat

se tehdy rozhodl udělat významný

ky milionů korun z vlastních zdrojů

ještě jako student a do obory jezdil

životní krok – zachránit krajinu pro

i dotací. Prostředky na rozvoj čerpal

pomáhat s úklidem černých skládek.

příští generace.

z výnosů firmy Alca plast, kterou

Právě skutečnost, že skládky i přes

založil v 90. letech a kterou s man-

řadu dobrovolnických akcí na jejich

společně s krajinářským architektem

želkou Radkou Prokopovou během

likvidaci přibývaly, vedla k rozhodnutí

Přemyslem Krejčiříkem z brněnské

dvaceti let vytáhl na pozici největšího

oboru oplotit.

Mendelovy univerzity a jeho týmem.

výrobce sanitární techniky ve střední

Proces nápravy nebyl snadný a ne

Vodítkem jim byly staré mapy ze

a východní Evropě s ročním obratem

všichni mu fandili. Fabičovic narážel na

17. a 18. století, které naznačují, jak

kolem 1,6 miliardy korun a s více jak

překážky ze strany úřadů i na nesou-

vypadal ráz oblasti v době, kdy ji ob-

sedmi sty zaměstnanci. Firma půvo-

hlas obyvatel z blízkého okolí, kterým

Projekt obnovy areálu vypracoval

vadilo, že se obora uzavřela pro ve-

Místní mu říkají Facka

řejnost. Někteří se báli, že za plotem
vznikne další golfové hřiště, ale místo

Obora dostala název podle dvaceti tří metrů vysokého obelisku, který

toho se zde krok za krokem sázely stro-

byl vztyčen v roce 1797 na památku mírové smlouvy mezi Napoleonem

my a vytvářely nové vodní plochy.

Bonapartem a Karlem Habsburským. Autorem obelisku je, stejně jako

„Pojedem se podívat?” zeptá se

u většiny saletů v Lednicko-valtickém areálu, Josef Hardtmuth. Místní

správce v pauze mezi vyprávěním.

obelisku říkají Facka. Podle legendy zde knížepán dostal facku od manželky,

Před klubovnou nasedneme do

která se dozvěděla, že v noci prohrál vesnici v kartách. I když obelisk leží

vozů a pustíme se po dalších úzkých

v oboře, lidé se k němu dostanou pěšky nebo na kole po asfaltové cestě.

cestách hlouběji do útrob obory.
Zabočíme na úzký most a vyjedeme

Pásové rýpadlo Cat
316FL pracuje na
čištění vodních kanálů
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Málokde je za
prací strojníků
tak harmonický
výsledek

Na vodě plují labutě, v rákosí kvákají
žáby a po nebi krouží orel královský,
který se sem už šest let vrací hnízdit.
nám hodně pomohlo právě to, že nás

je adekvátní počet zvířat, která jsou

nikdy nenechal ve štychu.”

zdravá a velká. Průběžný lov zajistí,

Na stroje tu čeká ještě mnoho

aby v populaci nebyly výkyvy, aby

práce, ale už dnes se v místech, kde

se zvěř nepřemnožila nebo aby jí na-

se před pár lety prášilo z vyschlých

opak nebylo málo. Také se předejde

polí, zrcadlí tůně, po nichž plují

tomu, aby v populaci byly slabí nebo

labutě. V rákosí kvákají žáby a po

nemocní jedinci,” říká Petr Dvořák.

nebi krouží orel královský, který

Každý rok nabízejí k odlovu deset

se sem už šest let vrací hnízdit.

trofejových samců jelena a deset

V optimálních podmínkách se daří

samců daňka. Jezdí sem lovci ze

některým druhům obojživelníků,

zemí s kontinentální loveckou tra-

kteří se vzpamatovali z mnohaleté-

dicí, jako je Slovensko, Maďarsko,

ho živoření. Rozmanitost vodních

Rakousko nebo Bavorsko. Lov probí-

ploch zase láká vodní, rákové nebo

há s veškerou úctou, tradičním oble-

brodivé ptáky včetně nejvzácnějších

čením a ceremoniálem, kdy se vzdá

druhů. V oboře dokonce na mnoha

hold ulovenému kusu. Ale jezdí sem

místech opět rozkvétají lekníny.

hojně i návštěvníci z Ruska nebo

Rostliny jen čekaly v zemi, až se jim

USA, kteří si tyto tradice se zájmem

vrátí životadárná voda. Když se dnes

osvojují. „Evropa učí svět etickému

podíváte na leteckou mapu Břeclav-

lovu a úctě k ulovenému kusu,” říká

ska, uvidíte zelený ostrov přetékající

správce obory Petr Dvořák s tím, že

životem, který leží uprostřed přísně

zájemci o trofejní kusy z celého svě-

narýsovaných polí.

ta vracejí oboře vložené prostředky,

Nedílnou součástí obory Obelisk

a pomáhají jí tak dosáhnout udržitel-

je myslivost. Po jejím rozšíření došlo

nosti a hospodářské samostatnosti.

k navýšení normovaných stavů

Návštěva obory Obelisk je jako
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Moderní stroje

zvěře, kterou v klidné oblasti bez pří-

návrat do starých dobrých časů.

navrací krajině to,

stupu veřejnosti nic neruší. Zatímco

Lidé jsou zde konzervativní a svoje

co ji před šedesáti

někde zkoušejí divoké koně z Mon-

cíle nepočítají na týdny nebo měsí-

lety staré stroje

golska, František Fabičovic vsadil na

ce, ale na desítky let nebo rovnou

vzaly

původní druhy. V současnosti zde

generace. Důležité hodnoty pro

chová asi sto kusů dančí, sto pa-

ně jsou loajalita, dobře vykonaná

desát jelení a osmdesát kusů srnčí

práce, pořádek nebo vztah ke kraji-

zvěře. Vedle nich žije kolem sta kusů

ně. Mnoho z nás by se od nich mělo

zajíců a víc než sto třicet bažantů.

co učit.

„Když se myslivost dělá dobře, tak

KDE SE
RODÍ ČESKÉ
LOKOMOTIV Y
Caterpillar
je v současnosti
dominantní dodavatel
motorů pro všechny
nové i repasované
lokomotivy z CZ LOKO

Součástí závodu CZ
LOKO v Jihlavě je
i testovací centrum,
kde se zkoušejí nové
lokomotivy

„Miluje mě – věrně – tajně – ze srdce

lokomotivy nové. Kdo by odolal

– z lásky – z plic – hodně – málo – nic,”

nabídce vniknout dovnitř a podívat

počítají si ženy, když kolem nich

se na výrobní proces zblízka?

letí vlak s vagonky. Co vagonek,
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Vyzbrojeni těžkými botami s pev-

Společně se
žlutými motory
V lokomotivách od předchůdce

to slovo. S posledním vagonkem

nou špičkou a bezpečnostní helmou

CZ LOKO se využívaly spalovací

soupravy se rozpočítadlo zastaví

vnikáme do závodu, který se skládá

motory ČKD. V roce 2004 do teh-

a ukáže, jak to s jejich milým je. Je to

z několika sekcí. Michal Schaffer

dejšího ČMKS Holdingu vstoupi-

trochu techničtější a také mnohem

z CZ LOKO nás pár kroků za vrátnicí

la společnost Phoenix-Zeppelin,

podrobnější analýza vztahu, než ja-

uvede do první haly, kde se ohýbají

výhradní distributor motorů

kou zamilovaným ženám poskytuje

plechy a svařují trubky. Právě tady

Caterpillar. Nešlo o spontánní

kopretina bílá.

vznikají kabiny budoucích lokomo-

akvizici, ale završení dlouhodo-

tiv. Některé jsou ve fázi rámů, jiné

bé spolupráce. Majoritní podíl

i když většinou trochu jinak. Také

už jsou zakryté a čekají na lakování,

ve firmě dodnes drží ing. Josef

počítají, ale ještě spíš zkoumají, zda

kterým projdou hned o halu vedle.

Bárta, duchovní otec společnosti

vezou cement, uhlí nebo třeba nové

Jan Hošek popisuje, že zdejší vý-

CZ LOKO.

Muži se také rádi dívají na vlaky,

škodovky. Většina nákladních vagonů v Česku má jedno společné – z továrny, výrobny, závodu, dolu, lomu
nebo cementárny soupravu vyvezla
posunovací lokomotiva od CZ LOKO.

C Z LOKO již do dala v í c jak 1 0 0 0 kolejov ýc h
vozid el do 19 zemí s vě t a . Jak s e s t av í
lo komo ti v y, j s me s e v ydali p o dí va t do
v ý rob ní ho z ávo du v Jihlavě.

Firma s tradicí navazující na konstrukci a výrobu motorových lokomotiv ve významném strojírenském
podniku Českomoravská-Kolben-Daněk je druhým největším výrobcem
posunovacích lokomotiv v Evropě.
CZ LOKO má dvě hlavní provozovny,
a to v České Třebové a v Jihlavě. Za-

Te x t : A d a m M a r š á l
Foto: adam@nedori

tímco v České Třebové se spíš repasují a opravují lokomotivy starších
typů, v Jihlavě se převážně vyrábějí

Lokomotivy
se skládají
z jednotlivých
bloků jako
stavebnice
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Nová montážní
hala CZ LOKO

Přesuvna

v Jihlavě

Přesuvna slouží k pro přesun lokomotiv
nebo podvozků mezi jednotlivými
halami. Přesuvna popojede ke koleji, na
níž navazuje výrobní stání. Lokomotiva
na něj vyjede z haly a stání se s ní posune
na požadované místo podobně, jako když
se svezete výtahem. Součástí přesuvny
je kabina pro obsluhu a vrátek. Střecha
kryje nedokončená vozidla před počasím

Diesel-elektrické
lokomotivy EffiShunter

Vlakem odjíždí
56 procent denní
produkce českých

Nejprodávanějším produktem je rodi-

závodů Škoda Auto

na diesel-elektrických lokomotiv řady
EffiShunter. Nejoblíbenější lokomotiva
EffiShunter 1000 byla plně vyvinuta
v CZ LOKO. Díky schválení všech přísných standardů se nyní může dodávat do
všech zemích EU. Lokomotivy se vyrábějí
spojováním a montáží jednotlivých modulů. Největší modul je kabina a k ní se
připojují další části stavebnice, například

CZ LOKO už jezdí
v 19 zemích

robní závody prošly v posledních

dokončovací práce, hala strojní vý-

blok elektrodynamické brzdy, elektrický

patnácti letech velkou proměnou.

roby a zkušebna konstrukčních cel-

rozvaděč pomocných pohonů, trakční

„Kdybyste se v areálech tehdejších

ků. Výsledkem je výrobní komplex,

usměrňovač, tlumič výfuků, spalovací

Z původně ryze opravárenského

ŽOS Česká Třebová nebo JLS Jihla-

kde na začátku kamiony přivážejí

motor Cat, blok chlazení motoru nebo

podniku se společnost CZ LOKO

va ocitli na začátku 90. let, čekal by

materiál a na konci vyjíždějí hotové

blok pneumatické výzbroje.

změnila na moderní evropskou

vás smutný pohled,” říká s tím, že

lokomotivy.

firmu. Stala se výrobcem

původní lokomotivní depo vybave-

kolejových vozidel s vlastním

ním odpovídalo své době.

know-how a vývojem, konstrukcí,

Výrobní podnik se transformoval,

Když přejdeme ze staré výrobní

Od opravy párovek až po hybridy
Historie CZ LOKO navazuje na tradice. Začíná v roce 1849, kdy byly

haly do nové, ohromí nás především

v České Třebové uvedeny do provozu železniční dílny na opravu parních

její velikost. Je tu sedm stání pro

lokomotiv a železničních vozů. CZ LOKO i po 170 letech vyrábí, moderni-

produkcí a servisem. Přes 60 %

měnil a přetvářel. V posledních le-

souběžnou výrobu sedmi lokomotiv.

zuje a opravuje lokomotivy. Intenzivně pracuje také na dalších inovacích.

produkce exportuje. Lokomotivy

tech byly investovány stovky milionů

Všude je čisto a pořádek. Hodně se

Chystají tu využití alternativních paliv jako CNG, LNG nebo vodíkový

CZ LOKO jezdí v 19 zemích od

korun do vzniku nové haly, lakovny,

dbá na bezpečnost práce – na zemi

pohon. Již nyní mají prototyp lokomotivy 719.401 MPO TRIO s hybridním

Česka a Slovenska přes Itálii,

myčky lokomotiv a kolejové váhy.

jsou žluté čáry určující bezpečné

pohonem, ke kterému se kromě relativně malého dieselového motoru

Turecko, Balkán, Maďarsko,

K dalšímu velkému kroku došlo

zóny. Montážní jámy, které se zrovna

Pobaltí a další země. Ve Finsku

v roce 2018, kdy se začalo se stav-

nevyužívají, jsou zavřené roletou,

pracují až za polárním kruhem. CZ

bou zcela nové zkušebny lokomotiv

aby do nich někdo omylem nespadl.

LOKO svým zákazníkům dodala již

a vzápětí také nové montážní haly

více jak 1 000 kolejových vozidel.

pro sedm stání a přesuvnou. Celko-

šebna, kam elektrická lokomotiva na

vá plocha pro výrobu se tím zvětšila

baterii tahá nově vyrobené lokomoti-

o zhruba 4 000 m2. Kvůli zvýšení

vy na funkční a výkonnostní zkoušky,

kvality povrchu prošla rekonstrukcí

aby se otestovaly pod zátěží. Když je

a rozšířením také lakovna. Rozšíření

vše v pořádku, lokomotiva se může

se dočkala kolejová váha, hala pro

vydat na cestu za svým zákazníkem.

Vzadu za novou halou je pak zku-

Když přejdeme ze staré výrobní haly
do nové, ohromí nás její velikost. Je tu
sedm stání pro souběžnou výrobu sedmi
lokomotiv. Všude je čisto a pořádek.

Virtuální prohlídka
ve 3D projekci

přidává i baterie.

Poslední novinkou od CZ LOKO je
virtuální prohlídka modelů lokomotiv
ve 3D. Virtuální showroom umožní zákazníkům přesnou prohlídku
modelů strojů, jejich konfigurace
a popis technických detailů. Svým
obchodním partnerům CZ LOKO
nabízí prohlídku ze doprovodu specialisty, který ke 3D projekci připojí
svůj komentář. Zákazník tak snadno
ze svého počítače, headsetu nebo
i mobilu získá přesnou představu
o své budoucí lokomotivě.

Prototyp lokomotivy 719.401
MPO TRIO s hybridním
pohonem, ke kterému se kromě
relativně malého dieselového
motoru přidává i baterie
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K ÁMEN
NŮŽKY
PAPÍR
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V lomě Ševě tín dávno nelosují. Nad hrubým
kamenem zde žluté s troje Cat v yhrávají už
mnoho let. Zdejší f lotila se letos rozros tla
o novinku Cat 3 52. Zdánlivě je to jen další
s troj v řadě, ale nesuď te ho dřív, než jej
sami v y zkoušíte. Umí vě ci, o k ter ým se
jeho předchůdcům mohlo jen zdát.

Autor: Adam Maršál
Foto: adam@nedori.cz

Cat 352 je
v Ševětíně
již sedmým
strojem od firmy
Caterpillar

V jihočeském lomu Ševětín rozšířili

Spokojenost strojníků je pro

systém grade control. Díky němu

flotilu svých strojů o nové pásové

provozovatele lomu klíčová. Protože

stroj převezme od projektanta mo-

rýpadlo se zjednodušeným označe-

je po jejich kameni velká poptávka,

del stavby a na jednu funkci dokáže

ním Cat 352.

práce strojníků tady zdánlivě nikdy

držet úhly a vytvářet požadované zá-

nekončí. Ševětínské kamenivo je po-

řezy. Strojníci na liniových stavbách

10 000 až 12 000 tun kamene. Čistý

třeba nejen na stavbu silnic a dálnic,

si nastaví spodní hranici a pojedou

kámen leží v hloubce od pěti do

ale také na železnice, pozemní i vod-

třeba kilometr v kuse, aniž by se mu-

patnácti metrů pod povrchem. Poté,

ní stavby, parkoviště nebo gabiono-

seli obávat, že někde „podhrábnou”.

co se skála odstřelí, rýpadla včetně

vé stěny. V minulosti lom dodával

Nový motor je nastavený tak, že ze

nového stroje Cat 352 rubaninu naloží

kámen i do betonů pro stavbu jader-

stejné specifikace dokáže dostat při

na automobily, které ji odvezou na

né elektrárny Temelín.

nižší spotřebě vyšší výkon.

Lžícemi rýpadel zde projde týdně

technologickou linku. „Nová generace

Nový člen rodiny velkých rýpadel

Pro lokalitu, jako je lom Ševětín, je

rýpadel je proti té předchozí rychlejší,

nahrazuje stávající pásová rýpadla

velkým přínosem integrovaný vážicí

tišší a mnohem citlivější na ovládání,

Cat 352F po necelých čtyřech letech,

systém, který předchozí generace

a to díky mnohem rychlejší odezvě

což je na velké stavební stroje po-

postrádala. Systém je tak přesný,

celého stroje na pohyb joysticků,” říká

měrně krátká doba. Přesto s sebou

že se na jeho základě dá dohledat

strojník z lomu Ševětín, který mimo

přináší několik průlomových změn.

denní těžba.

jiné chválí i komfortnější prostředí

Obecně je u všech strojů nové

v kabině a pohodlnější sedačku.

generace mílovým krokem vpřed

Podle dosavadních zkušeností má
o 10 % nižší spotřebu, vyžaduje o 15 %
menší náklady na servis a dosahuje až
o 45 % vyšší pracovní účinnosti.

Na základě těchto údajů se v některých firmách i fakturuje, protože

V lomu Ševětín

se ví, kolik tun stroj přesunul, naložil

projde lopatami

nebo vyexpedoval. Moderní systé-

strojů až 12 000 tun

my integrované v rýpadle umožňují

rubaniny týdně

majiteli lomu vzdáleně sledovat, kdo
se strojem jezdí, jakou má spotřebu,
kolik tun materiálu přemístil, naložil
nebo vyložil.

Podle dosavadních zkušeností má

Jen v roce 2017 odsud na vznikající

kamenem. Po přibližně osmi tisících

dálnici dodali 550 tisíc tun kameniva.

vyžaduje o 15 % menší náklady na

hodinách stroje projdou důklad-

Denně dokáží vyexpedovat až 12 tisíc

servis a dosahuje až o 45 % vyšší

nou prohlídkou a následně pracují

tun, což vychází na jedno nákladní vo-

pracovní účinnosti.

v některém z dalších lomů s nižší

zidlo za minutu. Někdy tu proto pro-

produkcí. Nový stroj si pořídili s vý-

váděli až tři odstřely týdně. Ševětín

zakoupil na základě předchozích

hledem rozšiřování stávajícího lomu

se nachází na geologickém hřebeni,

zkušeností se značkou Caterpillar.

kvůli zvýšené poptávce po materiálu

který se táhne od Rakouska až k Pra-

Dlouhodobě u něj slouží šest strojů

dané stavbou dálnice D3, která má

ze. Do jiného lomu stejného provo-

Cat včetně dvou padesátituno-

spojit Prahu s rakouským Lincem.

zovatele brzy přibyde větší 75tunové

vých pásových rýpadel CAT 352F

Na základě této výzvy musela firma

rýpadlo Cat 374. Vypadá to, že práce

a 349 EL. Všechny jsou vybaveny

zdvojnásobit produkci.

tu pro něj bude ještě mnoho let.

Lom Ševětín nové pásové rýpadlo
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lopatami odolnými proti otěru

nový Cat 352 o 10 % nižší spotřebu,

Tři rychlé pohledy na nový stroj

Před sebou má
minimálně osm tisíc

Integrovaná váha je tak přesná, že se na její

Už jsme si tak zvykli na dotykové displeje, že

Když má strojník vydržet svěží,

motohodin práce

základě dá vysledovat, kolik se vytěžilo.

nám přijdou samozřejmé i v rýpadle.

potřebuje komfortní životní prostor.

v lomu
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DOLEJE
OLEJE

Autor: Adam Maršál
Ilustrace: Marcel Brna

Není olej jako olej. I kdy ž to není navenek vidět,
moderní oleje pro velké s troje prodělaly v posledních
letech s tejně zásadní v ý voj jako motor y, k ter ým
pomáhají. Co je dobré o oleji vědět?
Na oleji záleží, to vám řekne každý

to nastane jindy podle pracovního

motorář. Stejně jak se zvyšují nároky

nasazení. „Tam, kde se jede na dvou

na motory, rostou i nároky na oleje.

až třísměnný provoz, jsou schopni

léhá přísné evidenci. Inspekce hlídá,

Moderní motory se konstruují tak,

na jednom stroji udělat tisíce mo-

kolik oleje se prodá, a ten samý

aby byly čím dál výkonnější, efek-

tohodin třeba za rok, někde za rok

objem je pak nutné také ekologicky

tivnější a šetrnější k přírodě. Aby

stihnou třeba i dva tisíce,” říká Jiří

zlikvidovat. Každá pobočka Zeppelin

s nimi oleje udržely krok, petroche-

Král, oblastní vedoucí servisu z Zep-

CZ má svou vlastní nádrž na použitý

mické závody neustále optimalizují

pelin CZ.

olej. V Modleticích je největší o ob-

jejich vlastnosti.
Caterpillar byl prvním americkým
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neúprosná: oleje
Cat jsou vyvinuté
na míru potřebám
strojů Cat

o výměnu řeknou stejně jako mo-

Nakládání s použitým olejem pod-

jemu 6 000 litrů, kam se téměř denně vypouštějí oleje ze strojů.

výrobcem strojů, který se začal zají-

derní auto. Na palubním počítači se

Kdyby se olej nevyměnil včas,

mat o specifikaci olejů, podle nichž

objeví oznámení, že se blíží výměna

může se stát, že bude zakarbonova-

se dá určit, zda je olej vhodný pro

motorového oleje nebo servisní

ný, zhoustne, neudrží svou visko-

ten daný stroj. Caterpillar si vyvíjí

prohlídka. Některé stroje si samy

zitu a ztratí mazací schopnost. „Co

vlastní oleje ve spolupráci s velkou

hlídají i stav oleje a nahlásí, pokud

se může stát? To se dá těžko před-

americkou petrolejářskou firmou

by došlo k jeho degradaci. Olej může

povědět. Teoreticky se nemusí při-

ExxonMobil. Během vývoje se la-

sejít stářím nebo je natolik přetěžo-

hodit nic, prakticky může po přejetí

boruje s volbou základového oleje

vaný, že o výměnu požádá ještě před

o 50 hodin dojít k zadření motoru,”

a především s výběrem aditiv, které

dovršením základního cyklu. „Pokud

varuje Jiří Král s tím, že nejlepší je

se do něj přidávají. Nejčastějšími

je stroj v naší péči, s každým servi-

myslet na výměnu dopředu jako

aditivačními prvky jsou vápník, zinek,

sem mechanik bere ze stroje i vzorek

se všemi servisními úkony. „Stroje

fosfor a hořčík. Výhoda olejů Cat

pro analýzu v naší S.O.S. laboratoři.

pak slouží k radosti všech – strojní-

je, že jsou vyvíjeny přesně na míru

Zákazníkovi pak přijde zpráva s údaji

ků i zákazníků,” dodává.

strojů, na kterých jsou testovány.

o otěrových prvcích nebo degrada-

Jen tak je ale zaručeno, že každý stroj

ci,” doplňuje Jiří Král.

dostane přesně takový olej, jaký mu

Logika je

Stroje současné generace si

nové pumpy s počítadlem.

Náplně se do strojů doplňují pře-

nejlépe vyhovuje. „Lidé se mě často

vážně z mazacích vozů. Mechanici

ptají, jaký olej použít. Odpověď je

mají velká skříňová auta, kde vozí až

jednoduchá: olej podle specifikace

3 000 litrů různých olejů. Převodový

výrobce, protože právě ten nejlépe

a hydraulický olej se převáží v nádr-

ví, jaké oleje motoru svědčí,” říká

žích, motorový olej pak v kanystrech

Martina Milaberská z S.O.S. laborato-

nebo v sudech. V dodávkách je také

ře Zeppelin CZ v Modleticích.

1 000litrová nádrž na použitý olej.
Při výměně se starý olej odsaje

Při každém servisu se ze stroje

olej běžně vyměňuje po 500 moto-

nebo vypustí a poté, co se zašrou-

odebírá vzorek oleje pro rozbor

hodinách, hydraulický olej po 3 000

buje vypouštěcí zátka, se vrchem

v laboratoři, kde odhalí možné

motohodinách. U každého stroje

doplní nový olej pistolí jako u benzí-

důvody k předčasné výměně

Na strojích v terénu se motorový
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OLOMOUCK Ý
VETER ÁN CAT D2
Nejmen ší z p á s ov ýc h tr ak tor ů C a ter pillar s e v y r áb ě l
v le te c h 19 3 8 a ž 19 57. Ve ter ána s die s elov ý m mo tor em
si z USA př i vezl haná c k ý p o dnik a tel Ro s tis lav Simkov i č.
Až pojedete do Olomouce, udělejte

k nám jdou na návštěvu,” říká podni-

si odbočku do Velké Bystřice, která je

katel, který ve své firmě provozuje na

vzdálená jen tři kilometry od okraje

třicet současných strojů Cat.

metropole Hané. Hned vedle Penny

tor vyráběný od roku 1938. Údajně byl

va Simkoviče, na jehož pozemku stojí

odpovědí značky Caterpillar na ekono-

krásný veterán Caterpillar D2 z roku

mický plán New Deal, který prezident

1956. Víc jak šedesát let starý stroj je

Roosevelt vyhlásil na oživení hos-

z chodníku dobře vidět.

podářství po velké krizi. Poháněl ho
čtyřválcový dieselový motor D3400

Dieselový motor Cat měl výkon

a jeho hlavní pracovní náplní bylo

o výkonu 34 koní. V době uvedení na

57 koní. Startoval se za pomoci

stahování dřeva. Když dosloužil, ležel

trh byl D2 nejmodernějším pásovým

menšího motoru na benzín

ve skladu spolu se třemi podobnými,

strojem od Caterpillaru s inovativním

které se využívaly jako zdroje náhrad-

řešením podvozku, které přispívalo

přídi se dala vyjmout převodovka,

ních dílů. Tento D2 byl ze všech v nej-

k dobré obratnosti při nižším opo-

aniž bylo nutné demontovat motor,

lepším stavu. V přístavu Baltimore byl

třebení pásu. D2 měl pětirychlostní

jehož výkon narostl na 57 koní. Zvět-

naloděn a převezen do německého

převodovku a dosahoval rychlosti

šila se i palivová nádrž, a to ze 75 na

Bremenhavenu. Třebaže se s ním ne-

8 km/h. Za sedačkou byla 75litrová

98 litrů.

jezdí, je plně funkční – stačilo by dolít

nádrž na naftu, která pohodlně vysta-

provozní náplně. „Máme ho tady na

čila na celý den tvrdé práce.

ozdobu, aby potěšil oko hostů, kteří

46

NA WWW.PARTS.CAT.COM

NÁHRADNÍCH
DÍLŮ CAT
®

Caterpillar D2 byl malý pásový trak-

Marketu najdete areál firmy Rostisla-

Stroj sloužil v Georgii v lesnictví

ONLINE PRODEJ

Od výrobce byl dodáván se základ-

Do roku 1957 bylo vyrobeno celkem 26 454 kusů modelu D2. Po něm
přišel již větší a silnější nástupce

ním tažným zařízením, ale mohl být

s označením D4. Důvodem, proč

vybaven i velkou ocelovou radlicí,

Caterpillar neobnovil produkci ma-

která z něj udělala dozer. Stroj byl vy-

lých strojů, byl tlak levnější dovozové

lepšen v roce 1953. Díky prodloužené

konkurence v tomto segmentu.

POTŘEBUJETE PORADIT S ONLINE NÁKUP ND?
ZAVOLEJTE NÁM:

800 37 37 37

www.zeppelin.cz

Caterpillar D2 byl
tak oblíbený, že se
ho vyrobilo přes
26 tisíc kusů
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Největší výběr použitých strojů Cat v ČR
* Sleva 19 % platí pro ONLINE nákup originálních náhradních
dílů Cat na Parts.Cat.Com s uzavřenou Servisní smlouvou CVA.
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