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TISKOVÁ ZPRÁVA               6. 5. 2019 

Ukončenie výroby v ZŤS Metalurg 

Skupina CSG sa rozhodla ukončiť výrobu v spoločnosti ZŤS Metalurg a k 30. 6. 2019 odíde väčšina 

zo stovky zamestnancov ZŤS. Všetci zamestnanci dostali možnosť prejsť do firiem slovenského 

holdingu MSM, ktorý je súčasťou CSG, alebo do ostravského podniku Vítkovice Heavy Machinery. 

„Zatiaľ nie je možné spresniť koľko ľudí v dôsledku ukončenia výroby v ZŤS odíde zo skupiny CSG, 

napriek tomu, že ďalšie podniky nášho holdingu na Slovensku a v Česku majú záujem o všetkých. 

Bude záležať na osobnom rozhodnutí zamestnancov a ich ochote pracovať aj v inej lokalite,“ uvádza 

tlačový hovorca CSG Andrej Čírtek. Pracovný pomer zamestnancov končí k 30. 6. 2019 dohodou z 

organizačných dôvodov. Odchádzajúcim zamestnancom bude vyplatené odstupné v súlade so 

zákonníkom práce. 

Dôvodom zatvorenia ZŤS Metalurg sú neuspokojivé hospodárske výsledky v spojení s existenciou 

duplicitných metalurgických kapacít v skupine. Ukončením výroby v ZŤS Metalurg tak dochádza k 

optimalizácii štruktúry metalurgických podnikov, ktoré sú členmi skupiny CSG alebo s ňou 

spolupracujú. 

Areál ZŤS Metalurg v súčasnej dobe zostáva vo vlastníctve skupiny CSG a o jeho ďalšom využití sa 

rozhoduje. „Zvažujú sa rôzne možnosti od prenájmu areálu až po zachovanie časti špeciálnej výroby,“ 

upresňuje Andrej Čírtek. 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP a jej slovenská vetva MSM GROUP nadväzujú na tradíciu československého 

priemyslu, ktorý podporuje a ďalej rozvíja aktivity tradičných českých a slovenských spoločností v 

oblasti obrannej a civilnej priemyselnej produkcie. Jeho portfólio zahŕňa výrobu a predaj vojenských 

a špeciálnych vozidiel, terénnych nákladných automobilov, zbraní a zbraňových systémov, munície, 

strojárenských produktov pre automobilový, železničný a letecký priemysel či brzdových systémov 

pre koľajové vozidlá. Skupina kladie silný dôraz na kvalitu svojich produktov a služieb a na exportné 

aktivity. S produktmi spoločností holdingu sa je možné stretnúť na všetkých kontinentoch a počet 

jeho zákazníkov sa stále rozrastá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zamestnávajú takmer 

8000 osôb a v roku 2017 vygenerovali tržby v hodnote 25 mld. Kč (takmer 1 miliarda eur). 

 

Tlačový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktná osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

   

DAKO-CZ DODÁ BRZDOVÉ KOMPONENTY A BRZDOVÉ 

JEDNOTKY PRO SOUPRAVY METRA V SOFII 

Brzdové komponenty a brzdové jednotky na 10 třívozových souprav metra začne dodávat 
společnost DAKO-CZ v letošním roce. Aktuální zakázka je opcí na již dříve realizovanou zakázku 
z roku 2017, kdy DAKO-CZ dodalo do Sofie brzdové komponenty a brzdové jednotky pro 20 
třívozových souprav. Brzdové komponenty budou dodávány pro soupravy platformy Inspiro 
s označením ML3 od společnosti Siemens. K první přejímce dojde v prosinci roku 2019 a následně 
pak bude zahájena sériová výroba.  

 

„Velmi nás těší, že se spolupráce se společností Siemens stále prohlubuje a získali jsme další 
významnou zakázku na dodávku našich brzdových komponent pro soupravy metra,“ řekla Dagmar 
Matúšová, generální ředitelka společnosti DAKO-CZ. Celková hodnota zakázky je 17,5 milionu korun.  

 

Soupravy metra Inspiro jsou v Sofii v provozu od roku 2019 a spadají do konceptu „Inspiro family“, 
další je možné vidět například ve Varšavě. Platforma Inspiro byla vyvinuta se speciálním důrazem na 
nízkou spotřebu energie, optimální údržbu a s ohledem na životní prostředí. Po ukončení provozu je 
možno 95 % soupravy recyklovat. Kabina řidiče i prostory pro cestující jsou klimatizované a nabízí tak 
maximální komfort. Příjemný světlý design vnitřního prostoru vytváří subjektivní pocit bezpečí a 
zaručuje příjemnou jízdu. 

 

Dodávka brzdových komponentů a brzdových jednotek od společnosti DAKO-CZ pro soupravy Inspiro 
sofijského metra bude zahrnovat panely přístrojů, protismykové ventily N8.1, nově vyvinuté ventily 
vzduchového vypružení RV-4, bowdeny, jednosměrné ventily, potrubní kohouty, vzduchojemy, rámy 
na panely přístrojů, brzdové jednotky, kotouče a brzdové obložení. Zakázka bude kompletně 
realizována v letech 2019–2020. 

 

O DAKO-CZ, a.s. 

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických 
brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním 
obratem kolem 40 milionů eur (což je jedna miliarda českých korun), na kterém se ze 70 % podílí 
zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je 
společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka a.s. Poprad, 
nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.  

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, 
lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, 
ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci 
kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. 

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.  



TISKOVÁ ZPRÁVA               27. 5. 2019 

Společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA 

TRUCKS přestaví novinky na veletrhu IDET 2019 

Na brněnském výstavišti se ve dnech 29. – 31. 5. 2019 bude konat veletrh obranných a 

bezpečnostních technologií IDET. Tradičně na něm nebudou chybět expozice holdingu 

CZECHOSLOVAK GROUP i společnosti TATRA TRUCKS.  

Specializovaný veletrh IDET se v Brně koná každé dva roky a představuje významnou přehlídkou 

obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí 

vystavovatelů, specialistů na obranné technologie, oficiálních delegací i zástupců ozbrojených sil, 

státních institucí a médií. CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS jako jedny z předních českých 

společností působících v oblasti defence budou na letošním IDETu prezentovat celou škálu produktů 

ze svého portfolia. Představí i novinky, které zaujmou nejen odbornou veřejnost. 

Společnosti EXCALIBUR ARMY ve výstavní premiéře představí například nové mostní vozidlo AM-70 

EX na podvozku Tatra Force 8x8 nebo nové obrněné vozidlo Patriot II 4x4 rovněž na podvozku Tatra. 

Šternberská firma bude vystavovat i modernizovanou kolovou houfnici DANA M2 a čerstvou novinku 

v podobě vyprošťovacího a odsunového automobilu TREVA. EXCALIBUR ARMY ve spolupráci se svým 

dlouholetým partnerem, společností General Dynamics European Land Systems, a dalšími firmami 

holdingu CSG, bude na IDETu vystavovat i novou mostní pontonovou soupravu IRB na podvozku Tatra 

Force 8x8 společně s motorovým člunem Birdon BEB. K vidění bude také unikátní obojživelné 

pontonové vozidlo M3. 

Na veletrhu IDET 2019 bude k vidění celá řada vozidel Tatra s různými nástavbami a speciálními 

systémy, které vznikly ve spolupráci s partnerskými firmami holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. Sama 

automobilka TATRA TRUCKS na venkovní výstavní ploše představí nejnovější provedení vozidla Tatra 

Tactic 4x4, které bude mít na IDETu 2019 českou výstavní premiéru. Dále bude k vidění vojenská 

valníková verze osvědčené modelové řady Tatra Force s podvozkem 6x6 a speciální přívěs vycházející 

z tatrovácké koncepce podvozku. TATRA TRUCKS představí také vojenskou verzi obrněného vozidla 

TITUS 6x6, jenž vnikl ve spolupráci kopřivnické společnosti a francouzského výrobce Nexter Systems. 

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE uvede na IDETu 2019 ve světové premiéře speciální vozidlo 

KOVVŠ Pandur II CZ 8x8, které zkonstruovala a vyrábí pro potřeby Armády České republiky. Na 

otevřené výstavní ploše pak TDV představí i minometné vozidlo ShM Pandur II 8x8 vybavené zbraní 

Soltam Cardom ráže 120 mm. 

Slovenskou část holdingu CSG zastřešuje společnost MSM GROUP. Ta je spolu s podnikem ZVS 

zaměřená na strojírenský průmysl a zbrojní výrobu. Na veletrhu IDET 2019 jednotlivé společnosti 

MSM GROUP vystaví moderní dělostřeleckou munici ráže 155 mm a také speciální mobilní letištní věž 

Disk 2 určenou pro řízení letového provozu. 

Společnost ELDIS Pardubice na veletrhu IDET 2019 představí své stěžejní produkty, které dodává 

zákazníkům do mnoha zemí po celém světě. Půjde například o primární přehledový radar RL-2000 a 

monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1. Dalším vystaveným exponátem z produkce firmy 

ELDIS bude osvědčený a komerčně úspěšný přesný přibližovací radar PAR-E. 



Firma EUROPEAN AIR SERVICES bude na rozsáhlé ploše expozice CZECHOSLOVAK GROUP vystavovat 

například vrtulníky UH-60 Black Hawk, Schweizer S-300 nebo MD-530G, které využívá pro výcvik 

pilotů i letecké práce a dopravu. Ve spolupráci s izraelským výrobcem BIRD Aerosystems pak 

představí pokročilý systém ochrany proti řízeným střelám POD. Dále společnost NEW SPACE 

TECHNOLOGIES návštěvníkům představí bezpilotní létající platformu CANTAS A. 

Součástí divize CSG AEROSPACE je i pardubická společnost RETIA, která na IDET 2019 přiveze novinku 

v podobě víceúčelového pulsně-dopplerovského 3D radaru ReGUARD a osvědčený mobilní radar 

ReTWis 5 schopný detekovat osoby za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. 

Zatím poslední veletrh IDET v roce 2017 navštívilo téměř 30 tisíc lidí včetně oficiálních delegací a 

zástupců armád z desítek států světa. Zúčastnilo se jej 388 firem z 30 zemí, a i letos se čeká velký 

zájem vystavovatelů a návštěvníků. 

 

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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TISKOVÁ ZPRÁVA             30. 5. 2019 

Významná autodealerství se již postupně integrují do 

skupiny CSG 

V únoru 2019 realizovala průmyslová skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) další významnou 

akvizici. Získala skupinu firem, mezi něž patří největší autorizovaný prodejce vozidel značky 

Hyundai a druhý nejvýznamnější prodejce značky Mazda v České republice. Všechny tyto 

společnosti, jež jen za rok 2018 dosáhly obratu ve výši 1,7 miliardy korun, se nyní postupně 

integrují do skupiny CSG, kde vhodně doplňují například výrobce nákladních vozidel TATRA TRUCKS 

v rodící se divizi zaměřené na automotive. 

Společnost Hyundai Centrum Praha je největším prodejcem vozů Hyundai v České republice, 

společnosti Hyundai Centrum České Budějovice patří mezi třemi desítkami dealerství značky Hyundai 

čtvrté místo. Třetí společnost, Car Star Praha, jež vznikla v roce 2017, je druhým nejvýznamnějším 

prodejcem automobilů Mazda na českém trhu. Skupinu doplňuje prodej a půjčovna obytných vozů 

pod značkou Car-Star. Jan Červinka, který skupinu firem vybudoval, zůstává i po akvizici v čele 

společnosti jako vedoucí manažer. 

„Možnost investovat do provázané skupiny autosalonů nás oslovila. Vnímáme, že vozový park 

v České republice dosahuje průměrného stáří čtrnácti let a bude potřebovat obměnu, v čemž vidíme 

obchodní příležitost. Kromě toho existuje synergie s ostatními společnostmi skupiny CSG. Konkrétně 

už jsme zahájili dodávky nových služebních vozidel do jednotlivých společností skupiny a s výhodnou 

nabídkou na nákup nového vozidla jsme oslovili i naše zaměstnance,“ říká Michal Strnad, majitel 

skupiny CSG. 

V současné době se autodealerství postupně zapojují do interních systémů skupiny, přijímají prvky 

firemní kultury CSG, absolvují pravidelné reportingy. Zároveň dochází ke změně v top managementu, 

kdy na pozici druhého jednatele k zakladateli společností Janu Červinkovi přichází Miroslav Dorňák, 

který je zároveň předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti CSGM, servisní 

organizace skupiny CSG. 

„Tento krok je logický. Vzhledem k tomu, že získané společnosti patří z hlediska obratu k významným 

členům naší skupiny, chci důkladně poznat, jak fungují. I s ohledem na hledání dalších synergií a 

plánované rozčlenění skupiny CSG do funkčních divizí, jímž jsem v rámci skupiny CSG pověřen. Zde se 

nabízí začlenění těchto autodealerství do divize zaměřené na automotive,“ uvádí nový jednatel 

Miroslav Dorňák.  

„Pan Dorňák již má bohaté zkušenosti z oblasti automotive. Věřím proto, že se nám společně podaří 

nejenom nadále rozvíjet naše společnosti v Praze i na jihu Čech, ale také se zaměříme na hledání 

dalších zajímavých příležitostí pro akvizice v oblasti automotive. Díky zázemí finančně silné skupiny 

CZECHOSLOVAK GROUP se nám i v této oblasti otevírají nové příležitosti,“ doplňuje Jan Červinka, 

zakladatel a jednatel společností. 

 

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 

 

 

 

Brazílie, která patří již k tradičním odběratelům. Pro Brazílii jsou určena i tři vozidla modelové řady 

TATRA TERRA s podvozkem v konfiguraci náprav 8x8, která po kompletaci v Německu budou sloužit 

jako nosiče pontonových mostních souprav. Dalším významným trhem, kde TATRA TRUCKS se svými 

vojenskými vozidly letos uspěla, je Turecko. Zakázka na 29 podvozků TATRA FORCE 8x8 je první 

vlaštovkou, o dalším rozšíření zakázky se jedná. 

 

 

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 více než 1000 

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

slévárenství a kovárenství.  
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20. 5. 2019 

Společnost TATRA TRUCKS dodá vozidla pro izraelské 

hasiče 

Kopřivnická TATRA TRUCKS dodává svá vozidla do zemí na všech kontinentech. Její nejnovější 

významnou zakázkou je dodávka dvanácti hasičských vozů do Izraele. Předání vozidel by mělo 

proběhnout na přelomu roku 2019 a 2020. 

 

Na konci dubna společnost TATRA TRUCKS získala od organizace IFARA (Israeli Firefighting And 

Rescue Authority) zakázku na dodávku celkem dvanácti hasičských speciálů. Jedná se o osm kusů 

cisternových stříkaček CAS 30 na podvozku TATRA PHOENIX 4x4 a čtyři vozidla stejné modelové řady 

v provedení 6x6 určená pro převoz hasičských kontejnerů. 

 

„Dodávka hasičských speciálů do Izraele je pro naši společnost významnou událostí, jelikož je 

historicky první dodávkou našich vozidel pro tamní záchranné složky,“ řekl o zakázce Petr Rusek, 

předseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS. Předání hasičských vozidel izraelskému 

zákazníkovi proběhne na konci tohoto a začátkem příštího roku. Zakázka má hodnotu řádově 100 

milionů korun a její součástí je i školení izraelských hasičů na obsluhu vozidel i hasičských nástaveb, 

které proběhne v Izraeli.  

 

Vozidla CAS 30 TATRA PHOENIX 4x4 budou vybavena motory o výkonu 300 kW a plně automatickou 

převodovkou Allison. Výrobcem speciálních hasičských nástaveb je společnost THT Polička, tradiční 

partner kopřivnické automobilky v této oblasti. Cisterny budou mít kapacitu 3 tisíce litrů vody a 300 

litrů pěnidla. Kvůli náročným podmínkám, ve kterých budou v Izraeli nasazovány, budou vozy 

opatřeny ochranou důležité elektroinstalace a vzduchotechniky proti prohoření a rovněž systémem 

vodních trysek na podvozku. Vozy pro přepravu kontejnerů TATRA PHOENIX 6x6 dostanou stejný 

motor a automatizovanou převodovku ZF Traxon.  

 

Dodávkou dvanácti hasičských vozů by spolupráce kopřivnické firmy s izraelskými hasiči nemusela 

skončit. IFARA totiž do budoucna plánuje systémovou obměnu vozového parku, což by mohlo 

znamenat dodávky až desítek vozů ročně, na kterých by se TATRA TRUCKS ráda podílela. 

 

Hasičské speciály pro Izrael nepředstavují jedinou významnou zahraniční zakázku TATRA TRUCKS 

z poslední doby. Od začátku roku kopřivnická automobilka získala objednávky na desítky vozidel a 

další jsou v jednáních. Příkladem je kontrakt na 56 podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, která 

patří k tradičním odběratelům. Dalším významným trhem, kde TATRA TRUCKS se svými vozidly letos 

uspěla, je Turecko. Zakázka na 29 podvozků TATRA FORCE 8x8 pro tamní armádu je první vlaštovkou, 

o dalším rozšíření dodávek se jedná. 

 

 

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 více než 1000 

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

slévárenství a kovárenství.  

 
 
Tiskový servis TATRA TRUCKS  
 
Andrej Čírtek 
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s. 
TATRA TRUCKS a.s. 
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika 
mob.: +602 494208, tel.: +420 225 113 361 
web: www.tatra.cz 
  

http://www.tatra.cz/


TISKOVÁ ZPRÁVA              27.5.2019 

Společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA 

TRUCKS přestaví novinky na veletrhu IDET 2019 

Na brněnském výstavišti se ve dnech 29. – 31. 5. 2019 bude konat veletrh obranných a 

bezpečnostních technologií IDET. Tradičně na něm nebudou chybět expozice holdingu 

CZECHOSLOVAK GROUP i společnosti TATRA TRUCKS.  

Specializovaný veletrh IDET se v Brně koná každé dva roky a představuje významnou přehlídkou 

obranných a bezpečnostních technologií ve střední Evropě se silnou mezinárodní účastí 

vystavovatelů, specialistů na obranné technologie, oficiálních delegací i zástupců ozbrojených sil, 

státních institucí a médií. CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS jako jedny z předních českých 

společností působících v oblasti defence budou na letošním IDETu prezentovat celou škálu produktů 

ze svého portfolia. Představí i novinky, které zaujmou nejen odbornou veřejnost. 

Společnosti EXCALIBUR ARMY ve výstavní premiéře představí například nové mostní vozidlo AM-70 

EX na podvozku Tatra Force 8x8 nebo nové obrněné vozidlo Patriot II 4x4 rovněž na podvozku Tatra. 

Šternberská firma bude vystavovat i modernizovanou kolovou houfnici DANA M2 a čerstvou novinku 

v podobě vyprošťovacího a odsunového automobilu TREVA. EXCALIBUR ARMY ve spolupráci se svým 

dlouholetým partnerem, společností General Dynamics European Land Systems, a dalšími firmami 

holdingu CSG, bude na IDETu vystavovat i novou mostní pontonovou soupravu IRB na podvozku Tatra 

Force 8x8 společně s motorovým člunem Birdon BEB. K vidění bude také unikátní obojživelné 

pontonové vozidlo M3. 

Na veletrhu IDET 2019 bude k vidění celá řada vozidel Tatra s různými nástavbami a speciálními 

systémy, které vznikly ve spolupráci s partnerskými firmami holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. Sama 

automobilka TATRA TRUCKS na venkovní výstavní ploše představí nejnovější provedení vozidla Tatra 

Tactic 4x4, které bude mít na IDETu 2019 českou výstavní premiéru. Dále bude k vidění vojenská 

valníková verze osvědčené modelové řady Tatra Force s podvozkem 6x6 a speciální přívěs vycházející 

z tatrovácké koncepce podvozku. TATRA TRUCKS představí také vojenskou verzi obrněného vozidla 

TITUS 6x6, jenž vnikl ve spolupráci kopřivnické společnosti a francouzského výrobce Nexter Systems. 

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE uvede na IDETu 2019 ve světové premiéře speciální vozidlo 

KOVVŠ Pandur II CZ 8x8, které zkonstruovala a vyrábí pro potřeby Armády České republiky. Na 

otevřené výstavní ploše pak TDV představí i minometné vozidlo ShM Pandur II 8x8 vybavené zbraní 

Soltam Cardom ráže 120 mm. 

Slovenskou část holdingu CSG zastřešuje společnost MSM GROUP. Ta je spolu s podnikem ZVS 

zaměřená na strojírenský průmysl a zbrojní výrobu. Na veletrhu IDET 2019 jednotlivé společnosti 

MSM GROUP vystaví moderní dělostřeleckou munici ráže 155 mm a také speciální mobilní letištní věž 

Disk 2 určenou pro řízení letového provozu. 

Společnost ELDIS Pardubice na veletrhu IDET 2019 představí své stěžejní produkty, které dodává 

zákazníkům do mnoha zemí po celém světě. Půjde například o primární přehledový radar RL-2000 a 

monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1. Dalším vystaveným exponátem z produkce firmy 

ELDIS bude osvědčený a komerčně úspěšný přesný přibližovací radar PAR-E. 



Firma EUROPEAN AIR SERVICES bude na rozsáhlé ploše expozice CZECHOSLOVAK GROUP vystavovat 

například vrtulníky UH-60 Black Hawk, Schweizer S-300 nebo MD-530G, které využívá pro výcvik 

pilotů i letecké práce a dopravu. Ve spolupráci s izraelským výrobcem BIRD Aerosystems pak 

představí pokročilý systém ochrany proti řízeným střelám POD. Dále společnost NEW SPACE 

TECHNOLOGIES návštěvníkům představí bezpilotní létající platformu CANTAS A. 

Součástí divize CSG AEROSPACE je i pardubická společnost RETIA, která na IDET 2019 přiveze novinku 

v podobě víceúčelového pulsně-dopplerovského 3D radaru ReGUARD a osvědčený mobilní radar 

ReTWis 5 schopný detekovat osoby za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. 

Zatím poslední veletrh IDET v roce 2017 navštívilo téměř 30 tisíc lidí včetně oficiálních delegací a 

zástupců armád z desítek států světa. Zúčastnilo se jej 388 firem z 30 zemí, a i letos se čeká velký 

zájem vystavovatelů a návštěvníků. 

 

 


