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TISKOVÁ ZPRÁVA              19. 2. 2019 

Firmy holdingu CZECHOSLOVAK GROUP se představují na 

veletrhu obranné techniky IDEX 2019 v Abu Dhabí 

 

V těchto dnech se v Abu Dhabí ve Spojených arabských emirátech koná tradiční a jeden 

z největších světových veletrhů obranných technologií a techniky IDEX 2019. Této prestižní události 

se účastní i společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a kopřivnická TATRA TRUCKS.   

Na stáncích CP-410 a CP-420 své výrobky a služby prezentují především společnosti EXCALIBUR 

ARMY, MSM Group reprezentující slovenskou větev holdingu CZECHOSLOVAK GROUP, také 

automobilka TATRA TRUCKS a firma RETIA patřící do divize CSG Aerospace. 

 

Společnost EXCALIBUR ARMY vystavuje raketomet BM-21 MT 4x4 na podvozku TATRA FORCE, který 

využívá osvědčené odpalovací zařízení GRAD 122 mm a zcela nový systém řízení palby, nové 

elektronické systémy a také ovládacími prvky. MSM Group přestavuje celé portfolio malorážové i 

středorážové munice, dále moderní munici pro dělostřelecké systémy ráže 155 mm a pro minomety 

ráže 81 mm. Nechybějí ani ruční palné zbraně značky ZVS, nejnovější protitanková řízená střela 

Hornet, ale i lehké přenosné minomety řady ANTOS. 

 

RETIA spadající do nedávno založené divize CSG Aerospace vystavuje ve světové premiéře novinku 

v podobě radaru ReGUARD. Jde o víceúčelový 3D radar pro detekci a současné sledování pozemních 

cílů a pomalých nízkoletících cílů s malou odraznou plochou. Dalším exponátem je například 

nejnovější provedení speciálního radarového zařízení ReTWis 5, které je schopno detekovat živé 

objekty a osoby za nekovovými překážkami, jako jsou například zdi.  

 

Také kopřivnická TATRA TRUCKS představila světovou novinku – novou generaci středního 

nákladního vozu TATRA TACTIC 4x4 s originální tatrováckou kabinou pro čtyřčlennou posádku a 

dalšími vylepšeními. Celková hmotnost nového vozu činí 13 t a uveze až 5,5 t nákladu, pohání jej 

šestiválcový motor Cummins o výkonu 210 kW spojený s plně automatickou převodovkou Allison.  

Dalším exponátem je návěsový tahač TATRA PHOENIX v provedení 6x6 určený pro vojenské využití. 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje 

a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné 

průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro 

automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních 

nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu 

svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech 

kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč. 

 

 

 



Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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Na veletrhu IDEX 2019 v Abu Dhabí poutaly velkou 

pozornost exponáty českých a slovenských firem holdingu 

CZECHOSLOVAK GROUP a společnosti TATRA TRUCKS  

Veletrh IDEX, který se pravidelně koná v Abu Dhabí ve Spojených arabských emirátech, se řadí mezi 

nejvýznamnější mezinárodní události v oblasti obranných technologií a techniky na světě. 

Vzhledem k významu veletrhu nemohly mezi vystavovateli chybět ani společnosti holdingu 

CZECHOSLOVAK GROUP a kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. 

Minulý týden Abu Dhabí znovu po dvou letech hostilo prestižní veletrh IDEX, na kterém vystavovaly 

stovky firem a společností z několika desítek zemí světa a který navštívily desítky tisíc lidí, včetně 

velkého množství odborníků a oficiálních delegací. Velké pozornosti se těšila i expozice, ve které 

české společnosti TATRA TRUCKS, EXCALIBUR ARMY a RETIA patřící do divize CSG Aerospace a také 

MSM Group reprezentující slovenskou větev holdingu CZECHOSLOVAK GROUP představily své 

výrobky, služby a také novinky. Společnou expozici firem holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA 

TRUCKS, ale také stánky dalších českých společností, navštívil se svou delegací i český ministr obrany 

Lubomír Metnar, čímž významně podpořil český obranný průmysl i úsilí českých firem prosadit se na 

náročných trzích Blízkého a Středního východu. 

Hlavním lákadlem společnosti EXCALIBUR ARMY byl raketomet BM-21 MT 4x4 na podvozku TATRA 

FORCE, který využívá osvědčené odpalovací zařízení GRAD 122 mm a je vybaven zcela novým 

moderních digitálním systémem řízení palby. Právě ten budil, vedle osvědčeného tatrováckého 

podvozku a konstrukce odpalovacího zařízení, zájem nejen odborníků a vojenských delegací, ale také 

zástupců konkurenčních firem vyrábějících dělostřelecké systémy. Zástupci EXCALIBUR ARMY během 

několika dnů veletrhu IDEX 2019 absolvovali přes čtyři desítky jednání, která otevřela řadu možností 

pro rozvoj stávajících obchodních příležitostí a aktualizaci sítě obchodních partnerů. Účastí a 

prezentací portfolia svých produktů na IDEX 2019 si společnost také vytvořila dobré výchozí 

podmínky pro některé plánované tendry na nákup obranné techniky, jež mají být zahájeny v příštích 

letech vládami zemí Blízkého a Středního východu, Afriky a Jihovýchodní Asie. 

MSM Group odborníkům i návštěvníkům veletrhu představila celé portfolio malorážové i 

středorážové munice, dále moderní munici pro dělostřelecké systémy ráže 155 mm a pro minomety 

ráže 81 mm. Nechyběly ani ruční palné zbraně značky ZVS, lehké přenosné minomety řady ANTOS. 

Mezi exponáty byl k vidění i nejnovější projekt v podobě protitankové řízené střely Hornet včetně 

odpalovacího zařízení a makety jeho instalace na české obrněné vozidlo Patriot 4x4. 

Pro kopřivnickou společnost TATRA TRUCKS byl veletrh IDEX 2019 obzvláště významným, neboť byl 

svědkem světové výstavní premiéry nového vozu modelové řady TATRA TACTIC v provedení 4x4. 

Představení nové tatrovky střední váhové kategorie s originální tatrováckou kabinou bylo velkou 

událostí, která přitáhla pozornost nejen návštěvníků, ale především oficiálních delegací a obchodních 

partnerů české společnosti. Tatry jsou v této zeměpisné oblasti velmi dobře etablovány, používají je i 

místní ozbrojené síly, například právě ve Spojených arabských emirátech, Saudské Arábii, kde se i 

vyrábějí, nebo Jordánsku. Právě s jordánskými a saúdskoarabskými partnery také proběhla intenzivní 

jednání o další možné budoucí spolupráci. Díky existujícím obchodním vztahům TATRA TRUCKS s již 



zmiňovanými partnery byl v expozici k vidění i vůz modelové řady TATRA PHOENIX 6x6 v provedení 

vojenský návěsový tahač, který aktivně slouží v Saudské Arábii a představuje zajímavý přepravní 

prostředek i pro další země v regionu a také v jiných lokalitách. 

Dalším vystavovatelem v expozici firem holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS byla 

společnost RETIA, která spadá do divize CSG Aerospace. Ta představila rovněž ve světové premiéře 

novinku v podobě radaru ReGUARD. Jde o víceúčelový 3D radar pro detekci a současné sledování 

pozemních a pomalých nízkoletících cílů s malou odraznou plochou. Vedle něj se obchodní partneři, 

zástupci průmyslových společností a ozbrojených složek i státních institucí z celého světa zajímali i o 

nejnovější provedení speciálního radarového zařízení ReTWis 5, které je schopno detekovat živé 

objekty a osoby za nekovovými překážkami, jako jsou například zdi. Za zmínku určitě stojí jednání a 

návštěvy delegace ministerstva obrany Saúdské Arábie a Keni, dubajské policie či předních 

představitelů egyptské armády. 

Význam veletrhu IDEX, který se koná každé dva roky, neustále roste. Svědčí o tom počty 

vystavovatelů a návštěvníků. V roce 2017 mělo na veletrhu své expozice přes 1200 vystavovatelů 

z více než 57 zemí světa a návštěvnost přesáhla počet 100 tisíc lidí. Není bez zajímavosti, že jak v roce 

2017 tak i letos společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a automobilka TATRA TRUCKS 

vystavovaly na největší ploše ze všech českých účastníků a zaujímaly i významné místo mezi 

evropskými vystavovateli. 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje 

a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné 

průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro 

automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních 

nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu 

svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech 

kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč. 

 

O TATRA TRUCKS a.s.  

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, 

která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných 

modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent 

produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zaměstnává okolo 1000 lidí a 

dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na 

slévárenství a kovárenství.  

 

Tiskový servis TATRA TRUCKS a CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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CSG vstupuje mezi největší autodealery v ČR 

Czechoslovak Group (CSG) realizovala další významnou akvizici: V únoru 2019 získala skupinu 

firem, která je největším prodejcem osobních vozidel značky Hyundai a druhým největším 

prodejcem značky Mazda na českém trhu. Jedná se o akvizici několika společností, do jejichž 

majetku patří tři autosalony Hyundai, jeden autosalon Mazda, autorizované servisy obou značek a 

autopůjčovna.  Celkový obrat skupiny, kterou CSG ovládla, dosáhl v roce 2018 téměř 1,7 miliardy 

Kč. Původní vlastník, Jan Červinka, i po prodeji svých podílů zůstává v čele společností jako vedoucí 

manažer. Cena transakce je neveřejná. 

Akvizice se týká mimo jiné firem Hyundai Centrum Praha, Hyundai Centrum CB, Car Star Praha a Car 

Star Fleet. Zakladatelem a stoprocentním majitelem všech firem, kterých se transakce týkala, je český 

podnikatel Jan Červinka. Ten k transakci uvádí: „I když se mojí firemní skupině dařilo, hledal jsem 

silného a solidního partnera, který bude garantovat její další rozvoj. To se mi díky CSG podařilo.“ 

Michal Strnad, vlastník CSG, dodává: „Nabídka investovat do provázané skupiny autosalonů se silným 

postavením na trhu, kterou jsme dostali přímo od jejího zakladatele a stoprocentního vlastníka, nás 

oslovila. Jedná se o výhodné rozšíření a diverzifikaci portfolia společností CSG v automotive, kde jsme 

se zatím věnovali pouze segmentu užitkových vozidel.“ 

Jan Červinka začal s budováním firemní skupiny zaměřené na prodej osobních automobilů a 

doprovodné služby v roce 2013 v Praze – Dolních Počernicích, kde vzniklo Hyundai Centrum Praha. 

Skupina se postupně rozšířila o autosalony značky Hyundai v Českých Budějovicích a Strakonicích, 

autosalon Car Star Praha pro značku Mazda a autopůjčovnu Car Star Fleet.  

Za rok 2018 skupina Jana Červinky prodala 2573 nových a 1443 ojetých a referenčních vozidel. 

Významnou součást jejího podnikání tvoří i servis a prodej náhradních dílů. Celkový obrat za rok 2018 

dosáhl 1,684 miliardy Kč. Ve skupině pracuje přes 120 zaměstnanců. 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje 

a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné 

průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro 

automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních 

nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice. Skupina klade silný důraz na kvalitu 

svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech 

kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

zaměstnávají více než 8000 osob a v roce 2017 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč. 

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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České společnosti ELDIS, CS SOFT a RETIA budou 

společně vystavovat na veletrhu World ATM Congress 2019 

ve Španělsku 

 

Španělská metropole Madrid se stane ve dnech 12. až 14. března dějištěm veletrhu World 

ATM Congress 2019, který představuje největší světovou událost v oblasti technologií pro 

řízení a management letového provozu, radarové techniky a vybavení pro provoz na 

letištích. Na této významné události spojené s mezinárodní konferencí budou vystavovat 

své produkty i české společnosti patřící ke špičce v oboru – ELDIS, CS SOFT a RETIA, které 

jsou součástí divize CSG Aerospace holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. 

Pardubická společnost ELDIS představí své stěžejní produkty, které dodává zákazníkům do 

mnoha zemí po celém světě. Půjde například o kombinovaný systém RL-2000/MSSR-1, který 

v sobě snoubí primární přehledový radar RL-2000 a monopulsní sekundární přehledový radar 

MSSR-1. S tímto systémem nebo jeho jednotlivými součástmi pardubická společnost už 

uspěla třeba v Česku, Maďarsku, Polsku, dále v Indii, Kanadě, Indonésii, Číně, Pákistánu či 

Jižní Koreji. V Indii například kombinované radary RL-2000/MSSR-1 pokrývají 90 procent 

země a tvoří tak páteř tamního řízení civilní letecké dopravy. Dalšími vystavenými exponáty 

z produkce firmy ELDIS budou přesný přibližovací radar PAR-E nebo systém radarového 

zobrazení ERDIS. 

Společnost CS SOFT sídlící v Praze, jež se stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP na 

sklonku roku 2017, bude na veletrhu v Madridu prezentovat hned několik svých produktů. 

Hlavním lákadlem v expozici bude systém managementu letového provozu ALS, který je 

určen k řízení letového provozu a našel uplatnění například v Izraeli nebo Indonésii. CS SOFT 

představí i plnohodnotný simulátor systému řízení letového provozu (ATC), který do detailů 

kopíruje skutečné pracoviště řídícího letového provozu a umožňuje tak výcvik operátorů na 

nejvyšší úrovni. Systém přesně simuluje například i uživatelské rozhraní, prostředí 

skutečných pracovišť řízení letového provozu a umožňuje i komunikaci s virtuálními piloty 

letadel.  

CS SOFT dále předvede systém TCM (Traffic Complexity Management), jehož podstatou je 

optimalizace dopravních toků podle kapacity řízení letového provozu. Dalším produktem 

prezentovaným na veletrhu bude softwarový systém nazývaný Radar View, který dokáže 

provádět syntézu dat ze všech dostupných zdrojů a zobrazuje nejdůležitější informace o 

poloze vzdušných cílů  či i pozemních prostředků, a tím přispívá k zefektivnění handlingových 



a letištních služeb. CS SOFT bude prezentovat i simulátor určený pro obsluhy letištních 

radarů pro přesné přiblížení PARSimu, který cílí především na vojenské uživatele.  

Pardubická RETIA bude mít ve své expozici horkou novinku v podobě víceúčelového 3D 

radaru ReGUARD, který si ve Španělsku odbude svou evropskou premiéru. Nový radar má 

dosah až 18 km, dokáže monitorovat cíle do výšky 3 km a je určen především pro detekci a 

současné sledování pozemních a pomalých nízkoletících cílů s malou odraznou plochou. 

Radar ReGUARD pracuje na základě elektronického vychylování radarových svazků i 

mechanického otáčení radarové hlavy a RETIA jej bude nabízet ve stacionární nebo mobilní 

verzi.  

Vedle této novinky RETIA představí i svůj osvědčený a obchodně úspěšný záznamový systém 

ReDat, který nabízí variabilní řešení pro nahrávání a monitoring systémů řízení letového 

provozu (ATC), systémů managementu letového provozu (ATM) i komplexní správu takto 

získaných záznamů. Záznamový systém ReDat například umožňuje krátkodobé i dlouhodobé 

archivování pořízených záznamů hlasové komunikace, záznam obrazovek dispečerů letového 

provozu, synchronní simultánní přehrávání audio, video a radarových dat, transkripci a živý 

příposlech.  

World ATM Congress pořádají již sedmým rokem Organizace poskytovatelů letových provozních 

služeb (CANSO) a Asociace řízení letového provozu (ATCA). Jde o největší mezinárodní veletrh a 

kongres svého druhu, kterého se jen v minulém roce zúčastnilo na 8500 návštěvníků a odborníků. 

Během World ATM Congress 2017 vystavovalo své produkty a služby na 238 společností ze 

136 zemí světa. 

 

O společnosti ELDIS  

Společnost ELDIS Pardubice, s.r.o. je ryze česká firma, která byla založena v Pardubicích v 

roce 1991. Od svého vzniku se specializuje především na oblast vývoje a výroby radarové 

techniky a systémů pro řízení letového provozu a v současnosti je předním českým výrobcem 

aktivních radarových systémů. Produkty společnosti používají zákazníci ve více než 

pětadvaceti zemích po celém světě, včetně České republiky, přičemž tyto radarové systémy 

slouží civilním organizacím zajišťujícím řízení letového provozu i vojenským subjektům. 

Nejdůležitější aktuální produkty společnosti jsou primární přehledový radar RL-2000, 

sekundární přehledový radar MSSR-1 a přesný přistávací radar PAR-E. Všechny tyto systémy 

jsou tvořeny moderní, výhradně polovodičovou technologií, jsou modulárně rozšiřitelné a 

plně v souladu s normami EUROCONTROL a ICAO. 

O společnosti CS SOFT 

CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Za 

posledních 30 let se z malé české firmy, která byla průkopníkem v oblasti ATM, stala 

dynamická evropská společnost s pokročilými metodami vývoje softwaru, bohatými 



zkušenostmi, rozsáhlým produktovým portfoliem a úspěšnými instalacemi na 4 kontinentech 

jak pro civilní, tak pro vojenské složky. Kromě vlastních systémů pro řízení letového provozu 

vyvíjí a provozuje též ATC simulátory, na nichž se školí budoucí řídící letového provozu. 

Klíčovým tuzemským zákazníkem společnosti je Řízení letového provozu ČR. 

O společnosti RETIA 

RETIA a.s. byla založena koncem roku 1993 týmem inženýrů a spolupracovníků z vývoje 

bývalé pardubické Tesly. RETIA je technologickou společností, která vyvíjí, vyrábí a 

modernizuje radary, raketové prostředky, systémy velení a řízení, záznamové systémy, UWB 

lokalizační zařízení a komunikační systémy. Tyto produkty dodává Armádě ČR i armádám 

spojeneckých států NATO, nepřímo i Severoatlantické alianci a dalším vojenským a civilním 

zákazníkům v ČR i ve více než 40 zemích světa. Více než dvě třetiny tržeb realizuje RETIA 

exportem. 

 

Tiskový servis: 

Kontaktní  osoba:  Andrej  Čírtek,  tel.  602 494 208 

 


