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Michal Strnad, majitel 

Vážení zaměstnanci 
skupiny CSG,
	 dovolte	mi	informovat	vás	o	hospodářských	výsledcích	skupiny	
CSG	v	roce	2019.	Za	rok	2018	dosáhly	tržby	konsolidovaného	
celku	společností	CZECHOSLOVAK	GROUP	11,456	miliardy	
Kč	(cca	440	mil.	eur)	a	EBITDA	(zisk	před	zdaněním	a	odpisy)	
1,867	miliardy	Kč	(cca	73	mil.	eur).	Tržby	meziročně	vzrostly	o	48	
a	EBITDA	o	43	procenta.	Je	třeba	zdůraznit,	že	velkou	roli	v	růstu	
čísel	hraje	postupné	začleňování	dalších	společností	do	skupi-
ny.	I	přesto	se	jedná	o	velmi	pozitivní	výsledek	a	velký	úspěch	
celého	týmu	našeho	holdingu.	Celkové	tržby	holdingu	včetně	
nekonsolidovaných	společností	jsou	bezmála	24	miliard	Kč.
	 Osobně	jsem	rád,	že	se	mi	poté,	co	jsem	se	začátkem	
roku	2018	stal	majitelem,	podařilo	navázat	na	práci	mého	
táty	a	zakladatele	holdingu	Jaroslava	Strnada.	Trend	růs-
tu	a	zdravého	hospodaření	jsme	udrželi.	Rok	2018	nebyl	
ve	znamení	velké	expanze;	pracovali	jsme	na	tom,	aby	
dobře	fungovaly	společnosti,	které	už	v	holdingu	jsou.
	 Mám	také	obrovskou	radost,	že	se	tátovi	daří	budovat	
od	základu	nový	a	od	CSG	oddělený	holding	zaměřený	
zejména	na	těžké	strojírenství,	do	kterého	patří	několik	vý-
znamných	společností	v	čele	s	Vítkovice	Heavy	Machinery.	
	 Vrátím	se	ale	zpět	k	výsledkům	CSG.	Některým	společnos-
tem	se	daří	výborně:	DAKO-CZ,	jediný	český	a	jeden	ze	čtyř	
světových	výrobců	brzdových	systémů	pro	kolejová	vozidla,	
má	za	sebou	nejúspěšnější	rok	ve	své	historii.	Tržby	vzrostly	
meziročně	o	26	procent	ze	738	na	927	miliónů	Kč.	EBITDA	vy-

rostla	významně	o	65	procent	z	91	na	150	miliónů	Kč.	Obrovskou	
přidanou	hodnotu	vytváří	radarová	společnost	ELDIS,	která	
při	tržbách	351	miliónů	vytvořila	EBITDA	143	miliónů	Kč.	První	
rok	v	zisku	má	za	sebou	TATRA	DEFENCE	VEHICLE,	nejmladší	
česká	zbrojovka	zaměřená	na	pozemní	techniku.	Už	tři	roky	
po	založení	se	tak	investice	do	nového	podniku	začíná	vracet.	
Díky	aktuálním	zakázkám	má	co	dělat	na	několik	let	dopředu.
	 Zklamáním	jsou	loňské	výsledky	TATRA	TRUCKS.	Té	poklesly	
tržby	a	EBITDA	se	dostala	do	minusu	69	miliónů.	Jedná	se	o	krát-
kodobý	pokles,	letošní	první	pololetí	Tatry	je	výsledkově	velmi	
úspěšné.	Jde	ale	o	důležité	ponaučení,	že	ani	v	podniku	s	unikátním	
produktem	a	diverzifikovanými	zákazníky	nelze	nic	podcenit.
	 Z	obsahu	tohoto	Čechoslováku	doporučuji	rozhovor	s	Char-
lesem	Dalcourtem,	ředitelem	společnosti	CSG	USA	sídlící	ve	flo-
ridské	Tampě.	Tato	naše	americká	pobočka	má	za	úkol	hledat	
obchodní	příležitosti	na	Severoamerickém	trhu	a	pomáhat	českým	
a	slovenským	firmám	CSG	v	kontraktačních	jednáních.	USA	jsou	
potenciálně	velké,	ale	specifické	působiště.	Rozhovor	s	Charlesem,	
plukovníkem	US	Army	ve	výslužbě	a	zkušeným	manažerem,	je	
zajímavý	nejen	fakty,	ale	i	typicky	americkým	pozitivním	stylem.	

Přeji	všem	příjemné	užití	letních	prázdnin	a	dovolených.

Skupina CSG byla exkluzivním 
partnerem bezpečnostního 
fóra GLOBSEC
Ve dnech 6.–8. června 2019 
se uskutečnil v Bratislavě 
již 14. ročník bezpečnostní 
konference GLOBSEC 2019, 
jejímž exkluzivním partnerem 
byla skupina CZECHOSLOVAK 
GROUP (CSG) společně se 
svou slovenskou částí MSM 
GROUP. Prestižní akce, která 
je navštěvovaná špičkovými 
představiteli států, se 
tradičně věnovala bezpečnosti 
a zahraniční politice.

 Úvodní	proslov	bezpečnostní	konference	přednesl	sloven-
ský	prezident	Andrej	Kiska.	Před	publikem,	ve	kterém	v	první	
řadě	seděla	i	jeho	nástupkyně	Zuzana	Čaputová,	zdůraznil:	
„Daří	se	nám	dobře	(We	are	doing	well.)“	Vyzdvihnul	také	fakt,	
že	Evropská	unie	je	silnější	a	atraktivnější	než	před	pěti	lety.	
V	neposlední	řadě	dodal,	že	NATO	představuje	nejsilnější	bezpeč-
nostní	garanci,	jakou	Slovensko	a	Česká	republika	kdy	měly.
	 Exkluzivním	partnerem	celé	konference	byl	holding	CSG,	
který	se	podílel	na	organizaci	i	poskytnutím	vrtulníku	Sikorsky	
UH-60	Black	Hawk,	s	nímž	zajišťoval	vyhlídkové	lety	pro	účast-
níky	fóra.	Legendární	vrtulník	je	součástí	flotily	společnosti	
Slovak	Training	Academy,	která	poskytuje	služby	leteckého	
výcviku	ve	spolupráci	s	americkou	korporací	Raytheon.	
	 Tématy	letošní	konference	GLOBSEC	byly	obrana	a	bezpeč-
nost,	demokracie,	digitální	i	evropská	budoucnost	a	konečně	
udržitelnost	v	kontextu	globální	ekonomiky.	Michal	Strnad,	majitel	
CSG,	řekl:	„Témata	fóra	GLOBSEC	úzce	souvisí	s	podnikáním	
CZECHOSLOVAK	GROUP.	Jsme	průmyslová	skupina	orientovaná	
na	spolupráci	se	západními	partnery.	Máme	projekty	s	reno-
movanými	korporacemi,	jako	jsou	Raytheon,	General	Dynamics	
European	Land	Systems	či	Nexter	Systems.	Podporujeme	aktivní	
členství	České	republiky	v	NATO	i	EU.	Díky	tomu	přichází	do	střední	
Evropy	exkluzivní	know-how	i	v	oblasti	obranného	průmyslu,	což	
podporuje	naši	ekonomickou	prosperitu	i	obranyschopnost.“
	 Michal	Strnad	také	v	první	den	konference	připojil	svůj	
podpis	pod	dokument	The	GLOBSEC	Democracy	Decla-
ration,	který	zdůrazňuje	význam	demokracie,	lidských	práv	
a	euroatlantické	vazby	pro	rozvoj	regionu	střední	Evropy.
	 Na	konferenci	GLOBSEC	vystoupilo	na	150	významných	řečníků,	
mezi	které	patří	například	bývalý	americký	ministr	vnitra	Michael	

Chertoff,	zakladatel	úspěšné	firemní	skupiny	Chertoff	Group	specia-
lizované	na	bezpečnost,	vyjednavač	Evropské	unie	pro	Brexit	Michel	
Barnier,	americký	senátor	Ron	Johnson,	srbský	prezident	Aleksandar	
Vučić,	maďarský	ministr	zahraničí	Péter	Szijjártó,	zakladatel	magazínu	
Forbes	Steven	Forbes,	ministryně	zahraničních	věcí	Jižní	Koreje	Kang	
Kyung-wha,	oxfordský	profesor	Timothy	Garton	Ash	a	mnoho	dalších.	
	 Z	České	republiky	se	fóra,	kde	se	diskutovala	aktuální	témata	
jako	klimatické	změny,	světový	obchod,	sítě	5G,	vztahy	s	Čínou	
či	výsledky	nedávných	voleb	do	Evropského	parlamentu,	účastnil	
premiér	Andrej	Babiš	či	ministr	zahraničních	věcí	Tomáš	Petříček.

významných řečníků vystoupilo 
na bezpečnostním fóru GLOBSEC

150

Konzulové obdivovali hodinky Prim i vojenskou techniku
	 Součástí	třídenního	setkání	téměř	dvou	stovek	honorárních	
konzulů	v	České	republice	byla	Czech	Business	Night	v	Ná-
rodním	muzeu	v	Praze.	Partnerem	akce,	která	se	uskutečnila	
20.	června,	byla	skupina	CSG	a	honorární	konzulové	a	stovky	
dalších	hostů	tak	mohli	v	reprezentativních	prostorech	Národ-
ního	muzea	obdivovat	například	expozici	hodinek	PRIM.
	 V	pátek	21.	června	si	mohli	konzulové	vybrat,	zda	navštíví	
akci	Bahna,	na	níž	mimo	jiné	spatřili	vojenskou	pozemní	techniku	
vyráběnou	společnostmi	skupiny	CSG,	nebo	si	zvolili	exkurzi	
do	pardubických	společností	ELDIS	a	RETIA.	Obě	firmy,	jež	jsou	
součástí	divize	CSG	Aerospace,	navazují	na	tradici	pardubické	
Tesly	a	patří	k	naprosté	špičce	v	oblasti	radarové	techniky.	
	 Honorární	konzulové	zastupují	stát	v	místě	svého	pů-
sobení	čestně	a	oproti	kariérním	konzulům	i	neplaceně.	
Často	nejsou	ani	státními	příslušníky	státu,	pro	který	pracují.	
Nejsou	také,	na	rozdíl	od	kariérních	konzulů,	zaměstnanci	
ministerstva	zahraničí.	Honorární	konzulové	přijeli	do	ČR	
po	pěti	letech	a	na	Czech	Business	Night	se	historicky	poprvé	
v	rámci	jedné	akce	setkali	se	zástupci	českého	byznysu.
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respektuje	Českou	republiku	více,	než	by	si	
dokázali	zdejší	lidé	vůbec	představit.	Existuje	
zdravá	poptávka	po	české	kvalitě	a	zručnosti.	
Jak	český,	tak	slovenský	průmysl	jsou	typické	
výjimečnou	výrobní	dovedností.	Z	mého	osob-
ního	hlediska	bylo	skvělé	seznámit	se	s	lidmi,	
s	nimiž	budu	dělat	byznys.	Ještě	důležitější	bylo	
poznat	charakter	organizace	a	její	pracovníky.
Vrátil	jsem	se	s	poznáním,	že	společnosti	
CSG	přicházejí	na	trh	s	výjimečnými	produkty.	
Pečují	o	svůj	výrobek,	záleží	jim	na	flexibi-
litě,	kustomizaci.	Motivace	naplnit	potřeby	
zákazníka	je	velmi	vysoká	a	díky	ní	budou	
získány	nové	příležitosti.	Byla	to	velmi	půso-
bivá	zkušenost!	Dalším	kladným	překvapením	
byla	diverzita	výrobků	a	služeb	CSG.

Setkal jste se i s něčím negativním?
	 Pokud	budu	hovořit	obecně	o	byznysovém	
prostředí	na	bývalé	východní	straně	železné	
opony,	tak	se	lze	setkat	se	stopami	něčeho,	
co	by	se	jako	klišé	mohlo	nazývat	východní	
mentalita.	Ta	se	projevuje	nedostatkem	důvěry	
v	druhé,	neschopností	vyjít	vstříc	druhému	
a	vyjádřit	mu	uznání	a	schováváním	svých	karet	
místo	týmové	hry.	Od	doby,	kdy	jsem	čerpal	tyto	
dojmy,	se	moje	zkušenost	zlepšila.	Rozvíjím	vztah	
s	několika	společnostmi	CSG	a	rychle	jsme	se	
posunuli	k	založení	skutečně	efektivních	týmů,	
které	jsou	vysoce	interoperabilní	a	spolupracující.

Je nějaká zpráva, kterou byste chtěl 
lidem ze skupiny CSG vzkázat?
	 Pojďme	spolu	makat	na	tom,	abychom	zvýšili	
reputaci	CSG,	jeho	důležitost	a	tržby.	V	USA	
i	mimo	ně	budu	odvádět	pro	CSG	naprosté	maxi-
mum,	abych	podpořil	růst	portfolia	CSG	na	ka-
ždém	možném	trhu.	Skrze	tvrdou	práci,	znalost	
kulturních	zvyklostí	a	soustředění	se	na	budouc-
nost	dosáhneme	na	americkém	trhu	velkého	
úspěchu.	To	se	ale	neobejde	bez	dobře	sehrané	
týmové	práce.	Vítězství	bude	naše,	příležitost	
ťuká	na	dveře.	Ještě	jednou:	Pojďme	pracovat	
společně,	abychom	etablovali	CSG	a	její	jedineč-
né	produkty	v	Severní	Americe	a	na	celém	světě.

Michal Strnad o CSG USA

CSG	je	prozápadně	orientovaný	průmyslový	holding,	který	pěstuje	několik	strategických	partnerství	se	společnostmi	z	USA	a	Zá-
padní	Evropy:	Raytheon,	General	Dynamics	European	Land	Systems	a	Nexter	Systems.	Pro	další	rozvoj	této	spolupráce	potřebuje-
me	bezpodmínečně	udržovat	a	posilovat	naše	svazky	a	spojenectví	existující	v	rámci	NATO	a	EU.	Velmi	důležitou	částí	těchto	aktivit	
je	založení	naší	americké	pobočky,	společnosti	CSG	USA.

Jsem	velmi	rád,	že	se	nám	podařilo	do	čela	naší	americké	´základny´	postavit	toho	správného	člověka.	Charles	Dalcourt	(plukovník	
ve	výslužbě)	je	seniorní	lídr	a	manažér,	bývalý	pilot	vrtulníků	a	veterán	U.S.	Army,	který	má	za	sebou	34letou	službu.	Vyniká	zejména	
svou	znalostí	prostředí	bezpečnostní	komunity	v	USA,	hodí	se	pro	byznysové	otvírání	dveří	a	je	zkušený	vyjednavač.	Jeho	úkolem	je	
nacházet	obchodní	příležitosti	v	USA	pro	všechny	společnosti	CSG	a	asistovat	jim	v	celém	kontraktačním	procesu.	Má	plný	mandát	
reprezentovat	společnosti	skupiny	CSG	v	USA	a	měl	by	být	seznámen	se	všemi	aktivitami	CSG,	které	souvisí	s	americkým	trhem.

CHARLES DALCOURT,  
ředitel společnosti CSG USA
Vedoucí představitel CSG v Severní Americe Charles Dalcourt představuje 
v rozhovoru nově vzniklou společnost CSG USA, plán jejího rozvoje do roku 2023, 
i obchodní příležitosti, které na severoamerickém kontinentu dosud identifikoval.

Můžete se čtenářům představit?
	 Jmenuji	se	Charles	Dalcourt.	Jsem	manžel,	otec	a	veterán	US	
Army.	Žiji	v	Tampě	na	Floridě,	kde	také	pracuji	jako	ředitel	CSG	
USA.	Jsem	zkušený	manažer,	lídr	a	týmový	hráč,	který	si	užívá	ře-
šení	komplexních	problémů	a	vytváření	příležitostí	pro	druhé.	Mým	
záměrem	je	použít	moje	znalosti	a	schopnosti	k	vytvoření	nových	
obchodních	příležitostí	pro	společnosti	CSG	v	USA	i	mimo	ně.	

Jaká byla vaše kariéra před svým nástupem do čela  
společnosti CSG USA?
	 Jak	už	jsem	zmínil,	jsem	veterán	U.S.	Army.	Moje	kariéra	
v	armádě	trvala	34	let,	začal	jsem	jako	řadový	voják	a	později	jsem	
se	stal	důstojníkem.	Během	vojenské	dráhy	jsem	rychle	stoupal	
v	hodnostech	a	postupně	byl	jmenován	do	funkcí	s	vyšší	odpo-
vědností.	Měl	jsem	odpovědnost	za	tisíce	lidí	a	rozpočty	ve	stov-
kách	miliónů.	Část	své	kariéry	jsem	strávil	v	zahraničí	v	různých	
zemích	a	různých	kulturních	prostředích	(Irák,	Německo,	Korea…).	
Na	všech	pozicích	jsem	se	snažil	motivovat	svoje	spolupracovníky,	
aby	pracovali	jako	tým	a	odváděli	vynikající	výsledky	a	výkony.

Proč jste se rozhodl pro roli ředitele společnosti CSG 
USA? Čím je tato funkce pro vás jedinečná?
	 CSG	je	neobyčejně	pestrá	organizace	s	velmi	silným	
potenciálem.	Založení	CSG	USA	mi	nabídlo	unikátní	výzvu,	

možnost	začít	něco	nového	úplně	od	začátku.	Toto	povolání	
je	vzrušující	nový	krok,	který	mi	umožní	podpořit	CSG	jako	
celek,	rozšířit	jeho	přítomnost	v	USA	a	vytvořit	příležitosti,	
na	kterých	se	ukážou	schopnosti	a	silné	stránky	skupiny.

Můžete nám společnost CSG USA blíže představit?
	 CSG	USA	byla	založena	1.	srpna	2018,	takže	se	jedná	o	velmi	
mladou	společnost.	Loni	15.	listopadu	společnost	najala	prvního	
zaměstnance	–	mě.	Firma	je	vlastněná	stoprocentně	mateřskou	
společností	CSG	a	zaměřuje	se	na	Severoamerický	trh.	Neustále	
vyhledáváme	a	identifkujeme	výrobky	a	služby	z	portfolia	CSG,	
které	jsou	atraktivní	pro	americké	zákazníky,	a	to	včetně	amerických	
bezpečnostních	složek.	Krátký	čas,	který	mi	byl	zatím	dán,	byl	
naplněn	seznamováním	se	s	produktovým	portfoliem	a	procesy	
v	CSG.	Vypracoval	jsem	plán	rozvoje	CSG	USA	do	roku	2023,	který	
byl	nedávno	schválen	Michalem	Strnadem,	a	aktivně	představuji	
CSG	a	její	společnosti	potenciálním	americkým	zákazníkům.

Vidíte v USA nějaké obchodní příležitosti?
	 Společnosti	CSG	mají	mimořádný	potenciál	zapojit	se	do	ame-
rických	obchodních	projektů,	zejména	v	oblastech	obrany,	letectví	
a	vnitřní	bezpečnosti.	Už	nyní	diskutujeme	o	nabídkách	radarů,	mu-
nice	a	dokonce	i	pozemní	techniky	pro	klíčové	americké	organizace.	
Zajímavostí	je,	že	v	USA	je	poptávka	i	po	munici	východních	ráží,	

kterou	může	CSG	využít.	Neměl	bych	opomenout,	
že	se	již	podařilo	dosáhnout	významného	milníku	
s	konkrétním	produktem	CSG.	Radar	ReTWis	5	
od	společnosti	RETIA	byl	vybrán,	aby	se	zapojil	
do	projektu	ukázky	schopností.	Ten	probíhá	
ve	spolupráci	soukromé	sféry,	vlády	a	akademic-
kého	sektoru	a	je	zaměřen	na	vývoj	schopnosti	
„vidět	přes	zeď“(see-through-the-wall)	pro	různé	
bezpečnostní	sbory	na	federální,	státní	i	lokální	
úrovni.	ReTWis	5	by	se	mohl	stát	prémiovým	
výrobkem,	který	používají	týmy	SWAT	(policejní	
útvary	rychlého	nasazení),	záchranáři	nebo	hasiči.
Vzhledem	k	tomu,	že	mobilita	hasičů	a	záchra-
nářů	je	dnes	v	USA	klíčové	téma,	pokládám	
za	důležitou	obchodní	příležitost	i	řešení	mobility	
nabízené	jedinečným	podvozkem	Tatra.	V	tomto	
případě	chci	ale	zdůraznit,	že	nemluvím	o	prodeji	
hotových	tatrovek	v	Americe.	Spíše	jde	o	to,	že	
nepřekonatelná	tatrovácká	technologie	mobility	
a	na	ní	postavená	řešení	můžou	být	použity	
různými	výrobci	finálních	vozidel	v	USA.
Konečně	si	dovolím	zmínit	hodinky	Prim	jako	
výjimečný	produkt	pro	sběratele.	Domnívám	
se,	že	vojenská	edice	primek	by	mohla	být	
velmi	zajímavou	produktovou	řadou	pro	
americký	trh.	Máme	vyvinuté	prototypy	a	pra-
cujeme	s	distributory	na	marketingové	studii.

Upřímně: Slyšel jste někdy o České 
a Slovenské republice před tím, než jste 
dostal pracovní nabídku od CSG? Pokud 
ano, co jste o těchto zemích věděl?
	 V	80.	letech	jsem	jako	voják	sloužil	v	Západ-
ním	Německu.	Tehdy	jsem	potřeboval	velmi	dob-
rou	znalost	Československa,	zejména	po	stránce	
zeměpisné.	Ale	to	byla	éra	Studené	války,	výlet	
do	Prahy	bylo	něco	nepředstavitelného.	Moje	prv-
ní	návštěva	České	republiky	a	Slovenska	se	ode-
hrála	loni,	když	jsem	cestoval	po	podnicích	CSG,	
abych	se	důkladně	seznámil	s	jejich	produkcí.

Co jste na této seznamovací cestě po spo-
lečnostech CSG sídlících ve Střední Evropě 
zjistil? Jaké byly vaše dojmy z návštěvy?
	 Z	průmyslového	a	výrobního	pohledu	svět	

O CHARLESI DALCOURTOVI

Charles Dalcourt je ředitelem 
CSG USA, americké pobočky 
Czechoslovak Group. V této 
funkci má odpovědnost 
a pravomoc zastupovat CSG 
a její společnosti zejména 
v Severní Americe. Charles 
vyhledává nové obchodní 
příležitosti a pomáhá spo-
lečnostem CSG je efektivně 
rozvíjet. Má za sebou 34 let 
služby v US Army. Začínal jako 
vojín a do výslužby odešel 
v hodnosti plukovníka. Sloužil 
jako armádní letec; pilotoval 
vrtulníky UH-1 Iroquois, AH-1 
Cobra, OH-58 Kiowa a AH-64 
Apache. Je válečný veterán, 
který strávil značnou část svojí 
kariéry v zahraničí: Německu, 
Jižní Koreji, Iráku a dalších 
zemích Středního Východu. 
V pozdější části své vojenské 
dráhy vedl různé organizace 
od malých specializovaných 
týmů až po velké komplexní 
organizace s tisícovkami 
příslušníků a stamiliónovými 
dolarovými rozpočty. Je 
ženatý a má čtyři děti.

Společnosti CSG 
mají mimořádný 
potenciál zapojit 
se do amerických 
obchodních projektů, 
zejména v oblastech 
obrany, letectví 
a vnitřní bezpečnosti
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Nová vojenská i radarová 
technika na IDETu

Letošní veletrh IDET 
se nesl ve znamení 
celé řady novinek 
českého obranného 
průmyslu. Hned 
několik jich pocházelo 
od firem holdingu 
CZECHOSLOVAK GROUP 
(CSG) a kopřivnické 
automobilky 
TATRA TRUCKS.

Prezentace	společností	skupiny	CZECHOSLOVAK	GROUP	(CSG)	na	veletrhu	IDET	lákala	odbornou	i	širokou	veřejnost	a	také	významné	
osobnosti.	Na	stánku	CSG	se	zastavil	například	premiér	Andrej	Babiš	a	se	zájmem	si	prohlédl	exponáty,	které	reprezentovali	vysokou	
úroveň	vývoje	a	výroby	podniků	holdingu	CSG.	Švédského	ministra	obrany	Petera	Hultquista	nejvíce	zaujala	vojenská	verze	vozidla	
TITUS,	kterou	na	IDETu	vystavovala	společnost	TATRA	TRUCKS.	TITUS	představuje	kombinaci	velmi	odolného	pancéřovaného	vozidla	
s	mobilitou	a	výjimečnými	jízdními	vlastnostmi	podvozku	Tatra.	Právě	o	vlastnosti	tatrováckého	podvozku	se	ministr	zevrubně	zajímal.
 

Českého	ministra	obrany	Lubomíra	Metnara	zaujalo	kromě	vozu	TITUS	též	kolové	vozidlo	KOVS	Pandur	II	CZ	8×8,	které	je	určeno	pro	
Armádu	České	republiky.	Pozornost	věnoval	Lubomír	Metnar	i	dvěma	vozidlům	na	stánku	CSG,	které	získaly	ocenění	Zlatý	IDET.	Konkrétně	
šlo	o	nové	pancéřované	vozidlo	Patriot	II	4×4,	které	na	IDETu	premiérově	představila	společnost	EXCALIBUR	ARMY,	a	vozidlo	LRPV	Ge-
pard,	jenž	je	výsledkem	spolupráce	plzeňské	společnosti	DAJBYCH,	dále	firem	TATRA	DEFENCE	VEHICLE	a	EXCALIBUR	ARMY	patřících	
do	holdingu	CSG	a	také	společnosti	OPTOKON.
 

Českou	premiéru	na	IDETu	mělo	nejnovější	provedení	vozidla	Tatra Tactic 4×4.	Nová	generace	vozu	Tatra	Tactic	se	od	té	předchozí	liší	
především	novou	tatrováckou	kabinou	i	pohonným	ústrojím.	Jde	o	robustní	vozidlo	nasaditelné	v	náročných	podmínkách,	které	může	být	
vybaveno	podvozkem	v	konfiguraci	4×4	nebo	6×6.	Zcela	nová	trambusová	kabina	pojme	čtyři	osoby	včetně	řidiče	a	má	společné	unifiko-
vané	prvky	s	řadou	Tatra	Force.	Rovné	geometrické	tvary	umožňují	instalaci	přídavného	pancéřování.	Tatra	Tactic	je	vybavena	kapalinou	
chlazeným	šestiválcem	Cummins	ISB	6.7	Euro	3	s	přeplňováním	a	s	chlazením	plnícího	vzduchu.	Maximální	výkon	motoru	o	zdvihovém	
objemu	6,7	l	je	210	kW.	

Nové	vozidlo	Patriot II 4×4	z	dílny	společnosti	EXCALIBUR	ARMY	a	je	postaveno	rovněž	na	podvozku	Tatra.	Je	osazeno	tatrováckým	vzdu-
chem	přímo	chlazeným	osmiválcem.	Navazuje	na	předchozí	model	Patriot	4×4,	má	ale	prostornější	kabinu,	je	širší	a	delší	než	předchůdce,	
přepracovaná	je	i	příď	vozidla	a	vylepšeny	jsou	také	další	části.	Patriot	II	4×4	je	stejně	jako	jeho	předchůdce	Patriot	4×4	vozidlo	modulárního	
konceptu,	nyní	ale	spadá	do	kategorie	vozidel	o	váze	13	až	17,5	tun.	Nový	vůz	dostal	výkonnější	pohonné	jednotky,	k	dispozici	je	nyní	motor	
Cummins	anebo	Tatra.	Ke	změnám	došlo	i	v	oblasti	odolnosti	vozidla.

Čechoslovák — 2 / 20196 7Čechoslovák — 2 / 2019



Premiéru	měl	i	vyprošťovací	a	odsunový	automobil	TREVA	opět	na	podvozku	Tatra.	TREVA	vychází	z	osvědčeného	typu	AV-15,	je	postaven	
na	základě	modelové	řady	Tatra	Force	8x8	s	čtyřdveřovou	prodlouženou	kabinou.	Vůz	je	schopen	odtáhnout	nepojízdné	vozidlo	až	do	hmot-
nosti	40	tun	a	zároveň	přepravovat	jeho	posádku	ve	vlastní	kabině.	Vozidlo	TREVA	je	uzpůsobeno	mimo	jiné	pro	odsun	vozidel	Pandur	II.
 

Českou	premiéru	měl	na	IDETu	i	mostní	automobil	AM-70 EX,	
rovněž	od	společnosti	EXCALIBUR	ARMY.	Základem	je	podvozek	
modelové	řady	Tatra	Force	8×8,	automobil	je	vybaven	osvědčeným	
tatrováckým	osmiválcovým	vzduchem	přímo	chlazeným	motorem	
o	max.	výkonu	300	kW.	Nese	skládací	mostní	pole	nůžkového	
typu	o	celkové	délce	13,5	m.	Jednotlivá	mostní	pole	lze	spojovat	
do	velkých	celků	na	potřebnou	délku.	Nosnost	mostního	dílu	
neseného	na	AM-70	EX	odpovídá	přibližně	70	tunám,	a	může	
tak	zabezpečovat	pohyb	i	těžké	obrněné	techniky	ve	výzbroji	
členských	zemí	NATO.	S	mostním	systémem	zvládne	manipulovat	
i	dvojčlenná	obsluha,	a	to	volitelně	pomocí	kabelového	nebo	
bezdrátového	dálkového	ovládání.	Na	veletrhu	EXCALIBUR	ARMY	
vystavovala	i	modernizovanou	kolovou	houfnici	DANA	M2.

V	souvislosti	s	výrobními	možnostmi	společnosti	EXCALIBUR	ARMY	
v	oblasti	obrněných	vozidel	se	na	letošním	IDETu	udála	významná	
událost.	Zástupci	šternberského	podniku	totiž	na	veletrhu	ve	středu	
29.	května	podepsali	memorandum	o	porozumění	s	představiteli	
izraelské	firmy	Elbit	o	možné	spolupráci	na	výrobě	bojových	věží	
pro	bojová	vozidla	pěchoty.	Věže	společnosti	Elbit	jsou	nabízeny	
společně	s	platformou	ASCOD	2	korporace	General	Dynamics	
European	Land	Systems	(GDELS)	v	rámci	tenderu	na	nová	pásová	
obrněná	vozidla	pro	AČR.

Ve	spolupráci	EXCALIBUR	ARMY,	GDELS	a	dalších	firmem	holdingu	
CSG	vznikla	nová	mostní	pontonová souprava IRB	na	podvozku	
Tatra	Force	8×8,	která	měla	na	IDETu	taktéž	světovou	premiéru.	
Souprava	IRB	umožňuje	provoz	těžké	techniky	do	hmotnosti	okolo	
80	tun	u	pásových	vozidel	a	přibližně	96	tun	u	kolových	vozidel,	
přičemž	pontonové	díly	je	možné	spojovat	do	podoby	plovoucího	
mostu	nebo	přívozového	soulodí.	Na	veletrhu	byla	k	vidění	i	další	
součást	soupravy	IRB,	a	to	motorový	člun	Birdon BEB.	

Společnost	TATRA	DEFENCE	VEHICLE	na	IDE-
Tu	ve	světové	premiéře	představila	speciální	
spojovací	vozidlo	KOVS Pandur II CZ 8×8,	které	
zkonstruovala	podle	požadavků	české	armády	
na	základě	zakázky	z	roku	2017.	TATRA	DEFENCE	
VEHICLE	v	současnosti	vyrábí	pro	AČR	celkem	
dvacet	obrněných	velitelských	a	spojovacích	
vozidel	na	bázi	Panduru	II	CZ	8×8.	Šest	kusů	bude	
v	provedení	kolové	obrněné	vozidlo	velitelsko-š-
tábní,	14	kusů	kolové	obrněné	vozidlo	spojovací.

Další	člen	holdingu	CSG,	společnost	EUROPEAN	
AIR	SERVICES	(EAS),	vystavila	na	IDETu	několik	
typů	vrtulníků,	které	používá	k	výcviku	pilotů	
v	rámci	výcvikového	centra	Slovak	Training	Aca-
demy	nebo	k	letecké	přepravě	a	dalším	službám.	
Centrum	disponuje	téměř	20	vrtulníky	a	leteckým	
simulátorem.	Mimo	jiné	provozuje	stroje	UH-60 
Black Hawk, Schweizer S-300	nebo	MD-530G,	
které	byly	k	vidění	i	na	brněnském	výstavišti.	
European	Air	Services,	potažmo	holding	CSG,	
je	ve	světě	jediným	komerčním	provozovatelem	
legendárních	strojů	UH-60	Black	Hawk	mimo	
území	USA.	

Součástí	divize	CSG	Aerospace	je	i	pardubická	
společnost	RETIA,	která	na	veletrhu	IDET	v	české	
premiéře	slavnostně	představila	novinku	v	podobě	
víceúčelového	3D radaru ReGUARD.	Tento	
pulsně-dopplerovský	radar	je	určen	pro	detekci	
a	současné	sledování	pozemních	cílů	a	pomalých	
níz¬koletících	objektů	s	malou	odraznou	plochou.	
V	případě	objektů	s	malou	odraznou	plochou	
(LSS)	činí	jeho	dosah	18	km	s	výškovým	pokrytím	
do	3	km,	v	režimu	pozemních	cílů	je	přístrojový	
dosah	rovněž	18	km.	Nový	radar	umožňuje	
současné	sledování	pozemních	i	vzdušných	cílů	
a	dokáže	zachytit	široké	spektrum	objektů.	Je	
tedy	vhodný	například	k	ochraně	hranic	nebo	
důležité	infrastruktury,	uplatní	se	dobře	v	anti-
dronových	systémech	např.	při	ochraně	letišť,	ale	
i	v	systémech	protivzdušné	obrany.

V	rámci	veletrhu	IDET	na	brněnském	výstavišti	ve	čtvrtek	30.	května	také	ředitel	
společnosti	RETIA	Roman	Bohuněk	společně	s	Jensem	Bauerem,	ředitelem	pro	
mezinárodní	spolupráci	společnosti	General	Dynamics	European	Land	Systems	
(GDELS),	podepsali	významné	memorandum.	To	se	stane	základem	pro	budoucí	
možnou	spolupráci	na	výrobě	bojových	vozidel	pěchoty	ASCOD	2,	která	společnost	
GDELS	nabízí	české	armádě	v	rámci	probíhajícího	výběrového	řízení.
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Úspěch otce-zakladatele 
a syna-šéfa zaujal prestižní 
časopis Forbes

Skupina CZECHOSLOVAK GROUP patří mezi největší a nejúspěšnější 
rodinné firmy v Česku. Letos se dostala na první místo v žebříčku největších 
tuzemských rodinných společností, které sestavuje prestižní časopis Forbes. 
Ten sleduje, jak firma podniká pod vedením alespoň dvou generací. V případě 
CZECHOSLOVAK GROUP byly středem pozornosti Forbesu Jaroslav a Michal 
Strnadovi, otec-zakladatel a syn-nástupce a současný šéf CSG.

	 Jak	uvádí	Forbes,	Jaroslav	Strnad,	zakladatel	skupiny	CZE-
CHOSLOVAK	GROUP,	do	které	dnes	patří	desítky	firem	včetně	
výrobce	nákladních	vozů	TATRA,	hodinek	PRIM	či	významného	
výrobce	zbrojní	techniky	EXCALIBUR	ARMY,	se	v	Praze	příliš	
nezdržuje.	Několik	dní	v	týdnu	úřaduje	v	Ostravě	a	okolí,	kde	se	
snaží	zachránit	zbytky	někdejšího	vítkovického	impéria	Jana	
Světlíka,	a	stále	si	drží	místo	v	dozorčí	radě.	Oba	muži	tak	mají	
nyní	nejen	oddělné	role	ve	firmě,	ale	i	jiný	pracovní	program.	
Vlastní	byznys	už	na	gymnáziu			
	 Všechno	v	CSG	řídí	a	plánuje	syn	Michal,	který	se	po	výměně	
rolí	ve	vedení	společnosti	stal	nejmladším	miliardářem	v	Česku.	
Pro	Forbes	uvedl,	že	si	tíhu	své	pozice	nijak	nepřipouští.	"Vždycky	
jsem	bral,	že	je	to	rodinná	firma,	a	vůbec	jsem	neřešil,	jestli	je	podíl	
napsaný	na	mě,	nebo	na	tátu.	To,	že	se	teď	o	mně	více	píše	a	jsem	
vidět,	beru	jako	součást	práce.	Snažím	se	to	moc	neřešit,"	říká	
předseda	představenstva	CZECHOSLOVAK	GROUP	Michal	Strnad.
	 Ve	firmě	však	není	žádným	nováčkem.	Společnost	řídí	z	pozice	
skupinového	ředitele	už	čtvrtým	rokem,	v	rodinném	obchodu	
se	pohybuje	od	12	let	a	přes	svoje	mládí	toho	stihl	už	poměrně	
dost.	Byznys	CZECHOSLOVAK	GROUP	zná	od	základu	a	dobře	
si	pamatuje	i	na	doby,	kdy	v	ní	dostal	svoje	první	místo.	"Od	12	
let	jsem	prázdniny	trávil	ve	skladu,	kde	dělala	vedoucí	moje	
babička.	Vstávalo	se	v	pět	ráno	každý	den.	Když	jsem	byl	starší,	
to	už	byl	EXCALIBUR,	nakoukl	jsem	do	obchodu,	marketingu,	IT	
až	po	samotnou	výrobu,"	dodává	pro	Forbes	Michal	Strnad.		
	 Jaroslav	Strnad	bral	postupně	svého	syna	Michala	na	důležitá	
a	strategická	jednání,	aby	viděl,	jak	probíhají	byznysové	rozho-
vory	na	vrcholné	úrovni.	Pro	Michala	bylo	navíc	důležité	navázání	
osobních	kontaktů	se	všemi	řediteli	dceřiných	firem.	„Táta	mě	
začal	brát	na	stále	důležitější	jednání.	Zkušenosti	jsem	načerpá-
val	postupně	a	stále	je	načerpávám,“	vzpomíná	Michal	Strnad	
v	rozhovoru	pro	Forbes	a	zároveň	přiznává,	že	získat	si	respekt	
o	generaci	starších	a	zkušenějších	kolegů	bylo	zprvu	těžké.	
	 Forbes	připomíná	i	jeho	první	vlastní	byznysovou	ces-
tu.	Vedle	pronikání	do	struktury	holdingu	CZECHOSLOVAK	
GROUP	už	na	gymnáziu	rozjížděl	vlastní	podnikání.	S	kamarády	
z	Pardubic	například	provozovali	opravnu	autoskel.	Později	
studoval	VŠE	a	bakaláře	má	z	České	zemědělské	univerzity.	

PŘEDÁNÍ ŽEZLA
	 Po	letech	sbírání	zkušeností	ve	vrcholném	managementu	
přišel	logický	krok	–	předání	rodinné	firmy	do	rukou	syna.	Otec-
-zakladatel	Jaroslav	Strnad	už	vést	firmu	nechtěl,	a	tak	před	

rokem	převedl	celé	vedení	rozsáhlého	holdingu	včetně	stopro-
centního	akciového	podílu	na	syna-nástupce	Michala	Stranda.
	 Oba	muži	před	předáním	také	řešili,	aby	všichni	zaměstnanci	cítili,	
že	CZECHOSLOVAK	GROUP	je	stále	rodinná	firma,	že	je	to	právě	
jméno	Strnad,	který	na	celou	skupinu	dohlíží.	A	tak	byl	do	byznysu	za-
svěcen	i	syn	Michal,	kterému	ze	začátku	hodně	pomohli	lidé	z	vedení.	
Skupinu	budovali	už	s	otcem	Jaroslavem,	a	proto	s	nimi	musel	navá-
zat	vztah	a	získat	jejich	důvěru.	"Snažím	se	věci	učit,	načítat,	abych	
byl	pro	manažery	firem	rovnocenným	partnerem.	Ale	v	praxi	je	vedení	
firem	maximálně	autonomní,	hlavní	díl	zodpovědnosti	leží	na	ředitelích	
jednotlivých	společností.	My	už	pak	spíše	řídíme	společné	synergie	
a	nějakou	celkovou	strategii	skupiny.	Když	je	ale	vyloženě	potřeba,	ře-
ším	situaci	v	dané	firmě	detailně,"	popisuje	pro	Forbes	Michal	Strnad.	

ZMĚNY A VIZE 
	 CZECHOSLOVAK	GROUP	má	za	sebou	těžký,	ale	přesto	
úspěšný	rok.	Hospodaření	a	byznys	skupiny	ovlivňovaly	nejen	
tuzemské,	ale	i	zahraniční	události.	Předseda	představenstva	CSG	
Michal	Strnad	se	však	vážnějších	dopadů	na	podnikání	holdingu	
neobává.	Pro	Forbes	uvedl,	že	nejdůležitější	projekty	skupiny	
z	oblasti	obranného	průmyslu	ekonomický	cyklus	příliš	neovlivňuje.	
	 Uplynulý	rok	byl	pro	CSG	specifický	také	tím,	že	tolik	nenaku-
povala	jiné	firmy	ze	strategických	odvětví,	jak	tomu	bylo	zvykem	
v	posledních	několika	letech.	Akviziční	horečka	se	utišila	a	na	čase	
jsou	investice	do	stávajících	společností	a	produktů.	„Už	rok	a	půl	
skupinu	stabilizujeme	a	peníze,	které	vyděláme,	chci	investovat	
zejména	do	lidí	a	produktů.	Maximálně	přikupovat	menší	firmy,	
které	logicky	doplní	naše	portfolio,“	vysvětluje	Michal	Strnad.	
	 Holding	CSG	se	pod	vedením	Michala	Strnada	rozhlíží	třeba	
po	příležitostech	na	západních	trzích,	kde	mimo	jiné	zahajuje	strate-
gické	partnerství	s	jinými	společnostmi.	Kromě	aliance	s	americkým	
zbrojařským	gigantem	GENERAL	DYNAMICS,	jejímž	výsledkem	je	
třeba	licenční	výroba	obrněnců	Pandur,	jde	například	o	čerstvou	
spolupráci	s	americkou	zbrojní	společností	RAYTHEON.	"Aktuálně	
investujeme	hodně	peněz	a	energie	do	divize	AEROSPACE,	zejména	
do	výcvikových	center	pro	piloty.	Máme	v	Košicích	společnost	SLO-
VAK	TRAINING	ACADEMY,	kde	ve	spolupráci	s	RAYTHEON	cvičíme	
piloty	na	nejrůznějších	typech	vrtulníků,“	dodává	Michal	Strnad.	
	 Stabilizovaná	situace	uvnitř	holdingu	se	příznivé	odráží	i	na	cel-
kovém	hospodaření.	Za	rok	2018	dosáhly	tržby	konsolidovaného	
celku	společností	CZECHOSLOVAK	GROUP	11,456	miliardy	Kč	
(cca	440	mil.	eur)	a	EBITDA	1,867	miliardy	Kč	(cca	73	mil.	eur).	
Tržby	meziročně	vzrostly	o	48	a	EBITDA	o	43	procenta.	
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Do čela TATRA TRUCKS 
nastoupil Pavel Lazar
Ke dni 1. 6. 2019 nastoupil 
do pozice výkonného 
ředitele kopřivnického 
výrobce automobilů 
TATRA TRUCKS Pavel 
Lazar. Ve funkci vystřídal 
Petra Karáska, který 
společnost vedl jako 
interim (prozatímní) 
manažer. Klíčovým 
úkolem nastupujícího 
ředitele je splnit 
objednávky zákazníků 
v situaci, kdy TATRA 
TRUCKS zažívá významný 
meziroční růst.

 Pavel	Lazar	přišel	do	Tatry	z	funkce	jednatele	
a	generálního	ředitele	společnosti	TAWESCO,	
kterou	vykonával	přes	osm	let.	Tawesco	byla	
původně	nářaďovnou	automobilky	Tatra.	Časem	
získala	statut	samostatné	společnosti	a	stala	se	
součástí	skupiny	PROMET	GROUP	podnikatele	
Reného	Matery.	Ten	se	později	stal	35procent-
ním	akcionářem	společnosti	TATRA	TRUCKS.	
Dnes	podnikání	společnosti	kromě	výroby	
nářadí	a	přípravků	zahrnuje	i	lisování	a	svařování.
	 Pod	vedením	Pavla	Lazara	se	společnost	
Tawesco	stala	významným	obchodním	partne-
rem	v	oboru	automotive	pro	společnosti,	jako	
jsou	Škoda	Auto,	Wolkswagen,	AUDI,	John	
Deere,	Magna,	IVECO,	VOLVO	či	Kogel.	K	těmto	
zákazníkům	putují	výrobky	nejen	z	Tawesca,	ale	
i	z	dceřiných	společností	Tawesco	Automotive	
a	Stecomtra,	které	byly	předmětem	akvizic	
realizované	Tawescem	v	posledních	třech	letech.	
Jejím	významným	zákazníkem	samozřejmě	
zůstala	i	automobilka	Tatra.
	 Pan	Pavel	Lazar	má	zkušenost	i	z	řízení	jiné	
významné	české	firmy.	Začátek	jeho	manažer-
ské	kariéry	je	spojen	s	podnikáním	globálně	
podnikající	společnosti	BONATRANS	GROUP,	
ve	které	působil	více	než	deset	let	na	výrobních	
manažerských	pozicích	i	ve	vrcholné	funkci	

generálního	ředitele.
	 „Nástup	do	čela	jedné	z	nejstarších	svě-
tových	automobilek	s	celosvětově	známou	
značkou	TATRA,	je	pro	mě	velkou	výzvou.	Úkol	
akcionářů,	který	jsem	přijal,	je,	aby	se	Tatra	
dokázala	pružně	přizpůsobit	výkyvům	poptáv-
ky	a	současně	byl	zabezpečen	dlouhodobý	
a	kontinuální	vývoj	společnosti	i	jejího	produktu.	
Do	funkce	nastupuji	v	období	výrazného	růstu	
objednávek,	které	musí	protéci	celou	firmou	
tak,	aby	se	vozidla	dostala	k	zákazníkům	včas	
a	ve	vysoké	kvalitě.	Vozidlo	TATRA	je	víceméně	
stavěno	na	základě	individuálního	požadavku	
zákazníka.	Chtěl	bych	dosáhnout	s	týmem	
tatrováků,	aby	TATRA	byla	předmětem	touhy	
zákazníka,“	řekl	Pavel	Lazar.
	 René	Matera,	akcionář	TATRA	TRUCKS,	
uvedl:	„Jménem	akcionářů	děkuji	za	vynikající	
práci	odcházejícímu	Petrovi	Karáskovi,	který	
působil	jako	interim	manažer,	pomohl	překo-
nat	období	ve	kterém	probíhal	výběr	nového	
ředitele,	a	současně	s	týmem	stabilizoval	
situaci	ve	firmě,	aby	byla	připravena	pro	další	
rozvoj.	Věřím,	že	v	osobě	Pavla	Lazara	získala	
Tatra	vynikajícího	ředitele,	který	navíc	podnik	
zná	z	pozice	dodavatele,	ale	i	z	pohledu	svých	
osobních	zájmů,	neboť	mezi	jeho	koníčky	patří	
historie	automobilové,	motocyklové	a	letecké	
techniky.“	
	 Automobilka	Tatra	plní	v	roce	2019	řadu	
významných	zakázek	zejména	pro	zahraniční	
zákazníky.	Posledním	významným	kontraktem	je	
dodávka	12	hasičských	speciálů	pro	izraelskou	
státní	organizaci	IFARA	(Israeli	Firefighting	And	
Rescue	Authority).

Ing. PAVEL LAZAR, MBA (52 
let) vystudoval učební obor 
Mechanik opravář silničních 
motorových vozidel na SOU 
Havířov (1981-1984) a následně 
si na stejné škole doplnil úplné 
středoškolské vzdělání. Profesní 
dráhu začal jako automechanik 
v závodě OKD Rekultivace Pet-
řvald, kde pracoval i na opravách 
vozidel TATRA. V letech 1986-
1991 vystudoval na VŠB Ostrava 
obor Strojírenská technologie. 
V roce 1992 nastoupil jako tech-
nolog údržby provozu válcovna 
a kovárna závodu ŽDB Bohumín, 
kde postupně vykonával mana-
žerské pozice jako vedoucí pro-
vozu obrobna a montáž, výrobní 
ředitel závodu, a nakonec se stal 
generálním ředitelem společ-
nosti. V roce 2011 – po realizaci 
akvizice společnosti TAWESCO 
společností PROMET GROUP 
– nastoupil do pozice jejího 
generálního ředitele, kde působí 
do současnosti v pozici jednatele 
společnosti TAWESCO i dalších 
společností jako jsou TWSA, 
STECOMTRA, PROMET TOOLS 
a PROMET DEVELOPMENT.
Pavel Lazar je ženatý, má 
dvě děti. Jeho koníčkem jsou 
automobiloví veteráni a pilo-
tování ultralehkých letadel.

JOB AIR
Technic
má nového
technického
ředitele

Novým technickým ředitelem 
JOB AIR Technic se od 1. června 
stal Ivan Pikl. Přesněji řečeno 
staronovým. Na stejné pozici 
již v letech 2009–2011 dva roky 
působil. „To se ale organizace 
teprve rozjížděla,“ porovnává. 
Dnes je opravna etablovaná, 
navíc do příští opravárenské 
sezony už bude mít nový hangár 
na další dva letouny typu 
Boeing 737 či Airbus A 320.

 „Fakt,	že	jsem	nastoupil	z	našeho	pohledu	
v	klidnějším	období,	vnímám	jako	výhodu.	Bude-
me	mít,	doufám,	dostatek	času	udělat	všechny	
nezbytné	změny	před	začátkem	hlavní	údržbové	
sezóny,“	říká	Ivan	Pikl	s	odkazem	na	to,	že	v	čase	
letních	dovolených	jsou	letadla	ve	vzduchu	
a	k	jejich	těžké	údržbě,	na	kterou	se	JOB	AIR	
Technic	specializuje,	prakticky	nedochází.
	 Podle	nového	technického	ředitele	je	
těžké	porovnat	jeho	dřívější	a	nynější	působení	
ve	firmě.	„V	letech	2009–2011	se	organizace	
teprve	rozjížděla,	nastavovaly	se	procesy,	
nakupovaly	se	přípravky,	získávala	se	nová	
oprávnění.	Bohužel	to	bylo	v	době	krize,	takže	
nebyl	dostatek	zakázek.	Odešlo	nám	kvůli	tomu	

Generální ředitel Aleš  
Kvídera o novém kolegovi:
„Ivan Pikl je zkušený manažer 
z oblasti leteckých opraven, má 
za sebou dlouholeté působení 
na pozici technického ředitele 
v ČSAT a také krátce působil 
v období 2009–2011 na té 
samé pozici v naší společnosti. 
Očekáváme od něj znalost 
prostředí, profesní znalost 
a schopnost motivovat tým 
na hangáru. Kromě standard-
ních měřitelných manažerských 
cílů jako je efektivita a kvalita 
bude hlavním cílem komunikace 
s mistry a šéfy jednotlivých 
týmů a jejich efektivní propojení 
s plánovači, nákupčími, a dal-
šími odděleními podílejícími se 
na procesu opravy a údržby 
letadel. Máme před sebou velké 
výzvy v podobě otevření no-
vého hangáru, náboru nových 
pracovníků, doplnění certifikace 
o nové typy letadel, a to vše 
za plného provozu. V dnešních 
podmínkách se jedná o složité 
úkoly i pro ty nejzkušenější, ale 
věřím, že Ivan svoji roli zvládne 
a bude platným členem JOB 
AIR management teamu.“

mnoho	kvalifikovaných	mechaniků,“	vzpomíná.
Dnes	už	je	situace	i	z	jeho	pohledu	jiná.	Pro-
cesy	jsou	nastavené	a	funkční.	Velkou	změnu	
představuje	nový	hangár,	který	je	těsně	před	
dokončením,	a	kromě	navýšení	opravárenské	
kapacity	společnosti	poskytne	i	dostatečné	
dílenské	zázemí,	které	firmě	dosud	chybělo.	
	 „Největším	problémem	tak	dnes	pa-
radoxně	je,	že	krize	pominula,	je	obrovská	
poptávka	po	kvalifikované	pracovní	síle	
a	stále	nám	odcházejí	ti	nejkvalifikovanější	
mechanici	především	do	zahraničí	za	lep-
šími	platovými	podmínkami,“	říká	Ivan	Pikl,	
co	jej	v	současné	době	nejvíce	trápí.
	 Také	proto	se	v	současné	době	zaměří	
především	na	přenastavení	procesů	směrem	
ke	zvýšení	efektivity,	a	zároveň	na	vytvoření	
takových	podmínek,	aby	si	společnost	stávající	
personál	udržela	a	mohla	ho	dokonce	posílit	
o	další	zkušené	a	certifikované	mechaniky.
	 Co	vlastně	všechno	práce	technického	
ředitele	leteckých	opraven	obnáší?	„V	prvé	
řadě	musí	prokázat	odbornou	znalost	proble-
matiky	údržby	letadel,	aby	mohl	být	do	této	
funkce	schválen	Úřadem	civilního	letectví.	
Tato	znalost	v	sobě	obsahuje	i	problematiku	
lidských	činitelů	a	lidské	výkonnosti.	Musí	
zajistit	dostatek	personálu	a	vybavení	na	pro-
vedení	plánované	údržby.	A	především	musí	
nastavit	procesy	tak,	aby	činnost	technického	
úseku	byla	co	nejefektivnější	při	dodržení	všech	
předpisů	a	nařízení,“	doplňuje	Ivan	Pikl.
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Nová tatranská zubačka bude brzdit 
díky DAKO-CZ

Společnost DAKO-CZ získala zajímavý 
kontrakt od firmy Stadler Rail v Bussnangu, 
švýcarského výrobce kolejových vozidel. 
Dodá brzdové komponenty pro pět 
třívozových souprav pro Železničnou 
spoločnosť Slovensko. Tyto soupravy nahradí 
stávající na legendární zubačce, trase, 
která spojuje Tatranskou Štrbu se Štrbským 
Plesem. Současné vozy na zubačce jsou 
v provozu již přes padesát let.

	 DAKO-CZ	pro	soupravy	zubačky	dodá	do	února	roku	2020	brzdové	
panely,	panel	hlavního	vedení,	moduly	protismyku,	kohouty	pro	odvětrání	
hlavního	potrubí,	kohouty	s	aretací.	Nové	třívozové	soupravy	budou	
mít	elektrický	i	dieselový	pohon	a	budou	dosahovat	maximální	rychlosti	
80	km/h.	Budou	přizpůsobené	k	dopravě	na	tatranské	ozubnicové	
trati.	V	zimě	například	budou	moci	pohánět	sněhovou	frézu.
	 „Zakázku	vnímáme	ve	společnosti	DAKO-CZ	jako	velmi	
prestižní.	Dokládá,	že	naše	brzdové	systémy	a	komponenty	jsou	
schopné	spolehlivě	pracovat	i	v	náročných	podmínkách.	Zároveň	
má	tato	zakázka	symbolickou	cenu	i	pro	mě,	protože	z	Popradu	
pocházím	a	mám	tam	stále	trvalé	bydliště.	Proto	mě	velmi	těší,	
že	naše	zubačka	bude	mít	brzdy	právě	od	DAKO-CZ,“	říká	Dag-
mar	Matúšová,	generální	ředitelka	společnosti	DAKO-CZ.

NOVÉ VOZY JIŽ V ROCE 2022
Ozubnicová	železnice	spojující	Štrbu	a	Štrbské	Pleso	byla	poprvé	
spuštěna	již	v	roce	1897	a	fungovala	do	roku	1933.	Její	provoz	byl	
následně	po	téměř	čtyřicetileté	přestávce	obnoven	v	únoru	roku	1969	
v	souvislosti	s	Mistrovstvím	světa	v	klasickém	lyžování	v	roce	1970.	
Soupravy	z	roku	1969	jsou	na	trase	zubačky	v	provozu	dodnes.	
	 Nové	soupravy	s	brzdovými	komponenty	od	DAKO-CZ	je	nahradí	
nejpozději	v	roce	2022.	Reprezentují	moderní	generaci	nízkopodlažních	
jednotek	typu	GTW,	speciálně	upravených	pro	kombinovaný	ozubni-
cově-adhezní	provoz	a	používají	se	již	ve	Francii	a	ve	Švýcarsku.
	 Každá	z	nových	jednotek	nabídne	91	míst	k	sezení,	dvě	místa	pro	in-
validní	vozíky,	multifunkční	části	pro	kola	a	dětské	kočárky.	Vozidla	budou	
vybavena	wifi	systémem	pro	cestující,	klimatizací,	moderním	informačním	
systémem	a	video-systémem,	jakož	i	zařízením	na	počítání	cestujících.

Brzdové komponenty a 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	pře-
jímce	dojde	v	prosinci	roku	2019	a	následně	
pak	bude	zahájena	sériová	výroba.	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	ukon-
čení	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	brzdo-
vých	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.

Josefa Daňka 1956 zní nová adresa společnosti DAKO-CZ. Adresu svého sídla 
přejmenovala na počest vynálezce Josefa Daňka, který se svým týmem vyvinul 
vlakové brzdy a dal firmě výrobní program, z něhož těží dodnes. Slavnostní 
otevření ulice se uskutečnilo za přítomnosti vzácných hostů v pátek 21. června.

 Josef	Daněk,	ač	rodák	z	obce	Kotvrdovice	v	Moravském	krasu,	
spojil	svůj	život	s	Třemošnicí	a	se	společností	DAKO-CZ.	Přitom	
do	tehdejšího	Kovolisu	Hedvikov	přišel	v	roce	1949	původně	nakrátko.	
S	požadavkem	vyvinout	řešení	ČESKOSLOVENSKÉHO	BRZDOVÉHO	
SYSTÉMU	železničních	vlaků,	pod	Železnými	horami	nakonec	zůstal	
nastálo	a	pro	firmu	pracoval	i	v	důchodovém	věku.
	 Symboliku	v	sobě	skrývá	i	číslo	popisné	ulice	Josefa	Daňka:	právě	
v	roce	1956	došlo	k	mezinárodnímu	schválení	brzdových	systémů	DAKO	
CV,	CV1	a	CV1D,	což	se	stalo	zásadním	milníkem,	který	určil	budouc-
nost	firmy.	O	rok	později	vznikla	obchodní	značka	DAKO	spojením	
DAněk	a	KOvolis	a	v	roce	1967	došlo	k	pojmenování	třemošnického	
závodu	na	DAKO.

Slavnostní akt navštívila i dcera Josefa Daňka
	 	V	pátek	21.	června	dopoledne	byla	za	přítomnosti	regionálních	
politiků,	zákazníků,	obchodních	partnerů	ulice	Josefa	Daňka	slavnostně	
otevřena.	Význam	exportu	společnosti	DAKO-CZ	i	dalších	firem	v	par-
dubickém	kraji	připomněl	před	zúčastněnými	Roman	Línek,	vicehejtman	
Pardubického	kraje.	O	tom,	co	DAKO-CZ	znamená	pro	Třemošnici,	
promluvil	starosta	města	Miroslav	Bubeník.
	 Osobnost	Josefa	Daňka	i	jeho	význam	pro	společnost	připomněla	
ve	svém	proslovu	Dagmar	Matúšová,	generální	ředitelka	DAKO-CZ.	
Velkou	pozornost	přítomných	pak	upoutala	paní	Alena	Rabenseifnerová,	
dcera	Josefa	Daňka,	která	v	emotivní	řeči	poděkovala	firmě	za	to,	že	
touto	formou	připomněla	odkaz	jejího	otce.
	 Po	slavnostním	přestřižení	pásky	prošli	všichni	přítomní	poprvé	
oficiálně	ulicí	Josefa	Daňka,	kde	Stanislav	Pechar,	dlouholetý	pracovník	
konstrukce	DAKO-CZ,	připomněl	významné	milníky	v	životě	Josefa	Daň-
ka.	Následovala	komentovaná	prohlídka	výroby,	konstrukce	a	vývoje.

Nejlepší rok v historii společnosti
	 DAKO-CZ	přistoupilo	k	přejmenování	svého	sídla	symbolicky	
v	období,	kdy	se	společnosti	velmi	daří.	V	minulém	roce	dosáhla	obratu	
ve	výši	927	milionů	korun,	což	je	nejlepší	výsledek	ve	více	než	dvouset-
leté	historii	společnosti.	
Vzhledem	k	rozpracovaným	i	novým	zakázkám	je	velmi	pravděpodobné,	
že	společnost	DAKO-CZ	v	letošním	roce	poprvé	prolomí	v	obratu	hranici	
jedné	miliardy	korun.	Růst	firmy	dokládá	nábor	nových	kolegů,	nákup	
strojního	vybavení	i	rozšíření	výrobní	haly,	které	bude	dokončeno	ještě	
v	letošním	roce.

Den Josefa Daňka i pro zaměstnance
	 Po	dopoledním	slavnostním	otevření	ulice	Josefa	Daňka	patřilo	
páteční	odpoledne	zaměstnancům	společnosti,	pro	něž	byl	na	parkovišti	
před	sídlem	společnosti	připraven	v	rámci	Dne	Josefa	Daňka	bohatý	
program	pro	celé	rodiny.	

DAKO-CZ
přejmenovalo
ulici, v níž sídlí,
po vynálezci
Josefu Daňkovi

zdroj: Stadler Rail AG

foto: Siemens AG
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EXCALIBUR ARMY udržuje i v letošním roce vysoké tempo inovací a vývoje 
nových produktů, z nichž hned 3 v české premiéře představila na IDETu v Brně 
– 2. vývojovou verzi čtyřkolového obrněnce Patriot, mostní vozidlo AM-70 EX 
a vyprošťovací osmikolku TREVA-15. A to ještě letos není vše.

 PATRIOT II. je	nástupcem	vozidla,	jehož	vývoj	firma	dokončila	
loni	na	podzim	po	necelých	dvou	letech,	kdy	platforma	ve	spo-
lupráci	s	kopřivnickou	Tatrou	vznikala.	Nová	generace	přichází	
netradičně	velmi	brzy,	ale	vozidlo	je	natolik	odlišné,	že	si	nové	
označení	opravdu	zaslouží	–	korba	je	delší	a	širší	a	využívá	tak	
výhod	robustního	podvozku	TATRA	FORCE	opravdu	naplno.	Mezi	
hlavní	inovace	patří	až	4.	úroveň	balistické	ochrany	podle	NATO	
norem,	2	nová	místa	a	celkově	vyšší	komfort	pro	posádku,	o	200	km	
delší	dojezd,	nové	schrány,	nástavba	se	schopností	nést	20	mm	
zbraňovou	stanici,	vzduchem	chlazený	motor	TATRA	či	pokročilá	
výbava	kamerovými,	elektronickými	a	komunikačními	systémy.
V	konkurenčně	velmi	nabitém	sektoru	chce	PATRIOT	II.	ob-
stát	díky	výjimečnosti	podvozku	umožňujícím	vysoké	zatížení	
a	modularitě	nástavby	upravitelné	podle	požadavků	klientů.
Vozidlo	čeká	nyní	řada	zkoušek	i	několik	dalších	plánovaných	úprav,	
z	nichž	některé	už	byly	probrány	přímo	s	potenciálními	uživateli	–	
řadovými	vojáky,	kteří	měli	možnost	s	vývojáři	vozidlo	projít	během	
výstavy	v	Brně,	kde	vozidlo	získalo	prestižní	ocenění	Zlatý	IDET.
 TREVA-15	je	úplná	novinka	vyrobená	jako	nástupce	úspěšného,	
ale	zastaralého	vyprošťovacího	vozidla	AV-15.	Nové	vozidlo	vzhledo-
vě	na	první	pohled	charakterizují	výrazné	boční	kryty	prostoru	
uložení	ramene	jeřábu,	které	navazují	na	novou	prodlouženou	
kabinu	s	dostatkem	místa	pro	posádku	odtahovaného	vozidla.	
Při	zevrubnějším	zkoumání	ale	najdete	řadu	technických	inovací	
pro	usnadnění	práce	a	nutné	servisní	zásahy	v	terénu	–	vylepše-
né	dílenské	pracoviště,	svařovací	soupravu,	nechybí	osvětlení,	
promyšlené	úložné	prostory	ani	drobnosti	jako	třeba	USB	nabíječka.

TREVA-15	se	představila	zatím	pouze	na	IDETu,	odkud	spě-
chala	na	další	zkoušky	a	dokončení	některých	systémů,	ale	
v	letošním	roce	by	měla	přicestovat	ještě	na	Dny	NATO,	aby	
se	s	ní	mohli	seznámit	fanoušci	z	řad	širší	veřejnosti.	
Paralelně	s	vývojem	tohoto	vozidla	pracuje	firma	i	na	je-
ho	mohutnějším	sourozenci,	který	ještě	posílí	obsáhlé	
portfolio	ženijní	techniky	EXCALIBUR	ARMY.
	 Mobilní	most	AM-70 EX	už	byl	v	Čechoslováku	předsta-
ven.	Nově	si	ale	technické	parametry	klienti	i	další	zájemci	
mohou	prohlédnout	na	speciálních	stránkách,	které	firma	
spustila	v	červnu.	Stránky	am70.excaliburarmy.cz	umožní	kro-
mě	analytiky	návštěvnosti	snáze	a	rychleji	doplňovat	foto-
grafie	a	plánovaná	videa	na	podporu	prodeje	systému.
	 Vozidlo	má	nyní	za	sebou	základní	zkoušky	pro	ověření	
parametrů	vozidla	i	velmi	nabitý	jarní	program	–	po	IDETu	v	Brně	
nechybělo	na	Bahnech,	dále	bylo	během	Dne	ženijního	vojska	
představeno	vojenským	specialistům	15.	ženijního	pluku	v	Bechyni	
a	nakonec	i	dvěma	delegacím	potenciálních	klientů	ve	Šternberku.
Při	zkouškách	v	areálu	EXCALIBUR	ARMY	produkt	ob-

	 Přípravy	započaly	již	několik	dní	před	turnajem.	Bylo	za-
potřebí	připravit	hřiště,	nakoupit	ceny	a	poháry	pro	3	vítězné	
týmy,	zajistit	občerstvení,	posezení	se	slunečníky,	nalosovat	
rozdělení	týmů	do	skupin,	určit	hrací	plán	a	dodělat	„dresy“	
pro	nové	členy	soutěžících	týmů.	Podmínkou	účasti	kaž-
dého	týmu	byla	účast	alespoň	jedné	zaměstnankyně.				
	 Na	letošní	volejbalový	turnaj	se	přihlásilo	8	týmů	složených	
z	60	zaměstnanců	z	různých	oddělení	s	různými	názvy	(„Promovaní	
inženýři“,	„Pekaři“,	„Šamanovci“,	„Draci“,	„Husaři“,	„HO-WA-DA“,	„Mo-

Firemní volejbalový turnaj 2019

Dne 7. 6. 2019 se konal tradiční firemní volejbalový turnaj zaměstnanců 
společnosti EXCALIBUR ARMY. Hrálo se od 15:00 hod na školním hřišti 
Střední odborné školy lesnické a strojírenské ve Šternberku. Předpověď 
počasí sice nebyla moc optimistická, ale nakonec se oblačné počasí 
Šternberku vyhnulo a celé odpoledne bylo krásně slunečno.

stál	v	testu	kompatibility	s	předešlou	verzí	mostního	
pole	M-50	EX	i	při	dynamické	zátěžové	zkoušce,	kte-
rou	obstaral	tank	T-72	s	dodatečným	závažím.

TREVA-15

AM-70 EX

PATRIOT II

torhead“,	„MIG-HO/MIG-JU“).	Občerstvení	již	druhým	rokem	zajišťova-
la	„Restaurace	U	Samsona“	pana	Večerky.	Celkově	se	akce	zúčastnilo	
143	zaměstnanců	firmy.	Týmy	odehrály	celkem	22	zápasů	na	dvou	
volejbalových	hřištích.	Vítězem	turnaje	se	stal	tým	„Promovaných	inže-
nýrů“,	který	se	skládal	převážně	ze	zaměstnanců	technického	úseku.	
	 Do	přípravy	volejbalového	turnaje	se	zapojili	nejen	zaměst-
nanci	personálního	úseku,	ale	i	správy	majetku	a	IT	oddělení.	
Tímto	děkujeme	všem	zúčastněným	zaměstnancům	za	přípra-
vu	a	uspořádání	turnaje.	Týmům	gratulujeme	k	umístění.

Novinky v produkci
EXCALIBUR ARMY
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MSM GROUP s úspechom 
na medzinárodných výstavách
Naša spoločnosť sa aj 
v tomto roku zúčastňuje 
na niekoľkých významných 
zahraničných výstavách. 
Pozitívne hodnotenie 
verejnosti a záujem 
o naše produkty je najmä 
výsledkom poctivej práce 
našich zamestnancov.

 Uspieť	na	zahraničných	trhoch	v	prostredí	obrovskej	konkuren-
cie	nie	je	ľahké,	ale	nám	sa	to	dlhodobo	darí.	Len	vďaka	kvalitným	
produktom	a	zamestnancom,	ktorí	robia	svoju	prácu	na	100%	
sa	vieme	presadiť	aj	v	zahraničí	a	zabezpečiť	tak	prácu	pre	tisíce	
ľudí	v	našom	holdingu.	Ako	uviedol	Marián	Goga,	konateľ	MSM	
GROUP:	,,Úspešní	sme	práve	vďaka	vám,	našim	zamestnancom,	
ktorí	odvádzajú	poctivú	robotu,	čo	sa	prejavuje	na	vysokej	kva-
lite	našich	produktov,	za	to	vám	všetkým	patrí	veľká	vďaka.”	
	 V	súčasnosti	naša	spoločnosť	exportuje	do	zahraničia	až	95%	
svojich	výrobkov.	Na	to,	aby	sme	zaujali	potenciálnych	zákazníkov	je	
nutné	prezentovať	naše	produkty	všade	vo	svete,	najmä	na	najväčších	
zbrojárskych	výstavách.	Tento	rok	sme	sa	zúčastnili	hneď	niekoľkých,	
kde	sme	ukázali	to	najlepšie	čo	doma	vyrábame.	Prvou	z	nich	bola	
výstava	námornej	a	leteckej	techniky	ASDA,	ktorá	sa	uskutočnila	
10-12.	apríla	v	chorvátskom	Splite.	Na	tejto	výstave	sme	približne	
piatim	tisíckam	návštevníkov	predstavili	zo	svojho	portfólia	155-mi-
limetrovú	muníciu,	ktorá	spĺňa	štandardy	NATO,	mínomet	ANTOS	
s	60-milimetrovou	muníciou	či	3D	model	našej	mobilnej	letiskovej	veže.
	 Zaujímavý	bol	taktiež	14.	ročník	medzinárodného	veľtrhu	obran-
ného	priemyslu	IDEF,	ktorý	sa	uskutočnil	začiatkom	mája	v	tureckom	
Istanbule.	Na	tejto	prestížnej	výstave	sme	laickej	a	odbornej	verejnosti	
opäť	predstavili	veľkokalibrovú	muníciu,	mínomet	Antos,	zbraň	KA-17	
či	raketu	122mm	Grad.	,,O	naše	produkty	bol	medzi	návštevníkmi	
veľký	záujem,	sme	hrdí	na	to,	že	sa	nám	podarilo	zaujať	aj	v	konku-
rencii	viac	ako	800	vystavovateľov	z	50	krajín	sveta,	ktorí	sa	zúčastnili	
IDEFu,”	hovorí	Lucia	Ollé,	marketingová	riaditeľka	MSM	GROUP.
	 Hovorí	sa,	že	zbrane	a	obranná	technika	sú	záležitosťou	mužov.	Sú	
ale	krajiny,	kde	tomu	tak	nie	je.	Vedeli	ste,	že	Španielsko	má	najvyššie	
percento	žien	v	ozbrojených	silách?	Na	podujatí	FEINDEF	sme	teda	

očakávali	aj	výraznejšie	zastúpenie	nežnejšieho	pohlavia.	Na	tejto	
výstave,	ktorá	sa	uskutočnila	29-31.	mája	v	španielskom	Madride	
sa	nám	podarilo	zaujať	155-milimetrovou	muníciou,	ktorá	je	plne	
kompatibilná	so	zbraňovými	systémami	používanými	v	krajinách	NATO.	
Túto	muníciu	z	dielne	ZVS	využívajú	viaceré	armády,	jednou	z	nich	sú	
napríklad	poľské	ozbrojené	sily.	Práve	vďaka	zahraničnému	dopytu	sa	
nám	v	posledných	rokov	podarilo	zvýšiť	produkciu	niekoľkonásobne.	
	 Medzi	tohtoročnými	výstavami,	na	ktorých	sme	sa	zúčastnili	
nesmela	chýbať	ani	výstava	IDET,	ktorá	bola	koncom	mája	v	Brne.	
Táto	výstava	spolu	s	bratislavským	IDEBom	patrí	medzi	naše	
najobľúbenejšie,	keďže	môžeme	povedať,	že	ide	o	našu	“domácu”	
pôdu.	Na	IDETe	sme	okrem	munície	predstavili	aj	unikátnu	mobilnú	
letiskovú	vežu	MSM	DISK	2,	ktorá	slúži	ako	náhrada	klasickej	letis-
kovej	veže.	Využitie	nachádza	nielen	počas	zabezpečovania	údržby	
klasickej	letiskovej	veže,	ale	aj	v	náročných	poľných	podmienkach.
	 Na	výstave	IDET	sa	okrem	produktov	z	portfólia	MSM	GROUP	
predstavili	aj	novinky	z	dielne	materskej	spoločnosti	CZECHOSLOVAK	
GROUP.	Fanúšikovia	zbrojárskej	techniky,	ako	aj	odborníci	zaoberajúci	
sa	obranným	priemyslom	si	v	Brne	mohli	pozrieť	uvedenie	nového	
obrneného	vozidla	4x4	Patriot	II,	ktoré	je	postavené	na	podvozku	
Tatra.	Premiéru	na	podujatí	malo	aj	nové	mostné	vozidlo	AM-70	EX	
na	podvozku	Tatra	Force	8x8,	či	modernizovaná	húfnica	DANA	M2.	
	 V	júni	sme	nesmeli	chýbať	ani	na	jubilejnom	desiatom	ročníku	
najväčšej	izraelskej	výstavy	obranného	priemyslu	ISDEF	2019.	
Toto	podujatie	navštívilo	vyše	15	000	ľudí	z	90	krajín	sveta,	ktorým	
sme	hrdo	odprezentovali	výsledky	našej	kvalitnej	práce.	Výstava	
ISDEF	bola	tento	rok	zameraná	na	obranu	a	vnútornú	bezpeč-
nosť	krajín,	ako	aj	na	stále	aktuálnejšie	kybernetické	hrozby.
	 Tohtoročné	výstavy	opäť	ukázali,	že	výrobky	MSM	GROUP	sú	

,,Úspešní sme práve vďaka 
vám, našim zamestnancom, 
ktorí odvádzajú poctivú 
robotu, za to vám všetkým 
patrí veľká vďaka.”

Marián Goga,  
konateľ MSM GROUP

Výstava ASDA 2019 
v chorvátskom Splite

Výstavy FEINDEF 2019 v Španiel-
sku a IDEF 2019 v Turecku

Mobilná veža 
MSM DISK 2 vy-
stavená na IDET 
2019 v Brne

konkurencie	schopné	na	celom	svete.	Naši	skúsení	obchodníci	ich	
budú	prezentovať	aj	na	ďalších	výstavách	s	cieľom	zabezpečiť	pre	
firmy	z	holdingu	MSM	GROUP	čo	najviac	zákaziek,	tak	aby	bolo	
dostatok	práce	pre	všetkých	našich	zamestnancov	v	regiónoch.	
,,Môžeme	byť	hrdí	na	to,	že	výrobky	z	Dubnice,	Sniny,	Trenčína,	
Novák	či	Banskej	Bystrice	nachádzajú	svoje	uplatnenie	po	celom	
svete”,	dodáva	Jozef	Janeček,	generálny	riaditeľ	MSM	GROUP.	

Vážení kolegové,

děkujeme	za	projevenou	důvěrou	v	minulém	období.	Věříme,	že	veškeré	obdržené	podněty	byly	vždy	náležitě	vyřešeny	ke	spokoje-
nosti	všech	zainteresovaných	stran.	Rádi	bychom	Vás	znovu	ujistili,	že	všem	obdrženým	podnětům	věnuje	vedení	CZECHOSLOVAK	
GROUP	náležitou	pozornost.	Podrobné	informace	k	ET-LINK	naleznete	na:	https://czechoslovakgroup.cz/et-link.

V případě potřeby nás můžete rovněž kontaktovat na etika@czechoslovakgroup.cz

ET-LINK etická linka
+420 733 678 454
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PRIM ORLÍK

Pokud by se 
mezi fanoušky 
hodinek PRIM 
uskutečnila anketa 
o nejikoničtější 
hodinky této 
značky, prvenství 
by bezpochyby 
patřilo legendárnímu 
modelu PRIM Orlík.

 Jeho	dlouhá	historie	se	začala	psát	již	na	přelomu	50.	a	60.	let	
minulého	století,	kdy	byl	podle	zadání	tehdejšího	Ministerstva	národní	
obrany	vyroben	prototyp	nového	modelu	náramkových	hodinek	urče-
ný	pro	průzkumné	jednotky	ženijního	vojska.	První	hodinky	PRIM	Orlík	
byly	podrobeny	podnikovým	zkouškám	již	v	roce	1963	a	vojenské	
zkoušky	proběhly	v	roce	1964.	Z	dochovaných	historických	záznamů	
lze	vyčíst	některé	skutečně	zajímavé	testovací	metody.	
	 Například	jeden	z	uživatelů	z	řad	důstojníků	Čs.	lidové	armády	
ve	svém	hodnocení	uvádí:	„Hodinky	byly	používány	při	sportu,	
basketbalu,	volejbalu	a	hlavně	kuželkách,	kde	s	nimi	bylo	uděláno	cca	
10.000	hodů.	Dále	byly	zamrznuty	v	ledu	a	při	rozmrazování	vystaveny	
teplotě	varu	po	dobu	2	až	3	minut,	protože	se	na	ně	zapomnělo.“
	 Ověřovací	série	v	počtu	300	kusů	byla	armádě	předána	25.	listo-
padu	1965.	Hodinky	PRIM	ORLÍK	v	této	podobě	se	nikdy	nevyrobily	
pro	žádného	jiného	zákazníka.	Postupem	času	se	tedy	staly	vyhledá-
vaným	sběratelským	artefaktem	a	zároveň	nejvzácnějšími	historickými	
primkami.	Sehnat	tyto	hodinky	vůbec	není	jednoduché,	a	pokud	se	to	
podaří,	musí	si	zájemce	připravit	až	několik	set	tisíc	korun.	

Legenda se vrací na scénu
	 ELTON	hodinářská,	a.s.	jako	pokračovatel	novoměstské	hodi-
nářské	tradice	ve	své	novodobé	historii	se	k	tomuto	modelu,	který	je	
díky	své	historii	a	nestárnoucímu	designu	stále	oblíbený,	opakovaně	
vrací.	V	minulosti	vznikla	například	replika	původních	hodinek	Orlík,	
inspirovaná	přáním	fanoušků	a	zákazníků.	V	roce	2011	pak	vznikly	
moderní	sportovní	hodinky	PRIM	Orlík	II.	Tým	hodinářů,	vývojových	
konstruktérů	a	technologů	společnosti	ELTON	do	nich	vložil	své	
letité	zkušenosti,	poznatky	z	vývoje	nového	mechanického	strojku	
i	inspiraci	šedesátými	léty.	
	 Pro	ověření	kvality	hodinek	v	praxi	se	společnost	rozhodla	pro	ne-
obvyklý	dlouhodobý	test.	Protože	ORLÍK	používali	původně	i	armádní	

živoucí legenda  
české hodinařiny

potápěči,	byly	hodinky	zapůjčeny	profesionálnímu	potápěči	Jaroslavu	
Kočárkovi	ze	společnosti	Snakesub.	Ten	je	doslova	na	vlastní	kůži	
několik	měsíců	testoval	při	ponorech	v	různých	prostředích,	aby	
v	reálných	podmínkách	ověřil	jejich	odolnost	a	vodotěsnost.	Orlík	
v	tomto	náročném	testu	bez	problémů	obstál.	Hodinky	vydržely	
ponory	v	Rudém	moři	známém	svou	vysokou	salinitou	a	v	rakouském	
jezeře	Attresee	se	dostaly	až	do	maximální	hloubky	téměř	70	metrů.

Úspěch edice Antropoid i bronzového pouzdra
	 Mimořádným	prodejním	úspěchem	novodobých	Orlíků	byla	pak	
limitovaná	edice	PRIM	Antropoid	z	roku	2017,	která	stále	drží	rekord	
v	rychlosti	prodeje	–	75	kusů	této	unikátní	edice	bylo	rozebráno	
za	necelé	dva	týdny.	I	v	současné	době	je	Orlík	inspirací	pro	vznik	vý-
jimečných	kousků.	Za	připomenutí	stojí	například	model	s	pouzdrem	
z	bronzu.	Tento	netypický	materiál	si	u	veřejnosti	získává	stále	více	
příznivců	díky	postupně	vznikající	individuální	patině,	která	z	hodinek	
dělá	kroniku	života	jejich	nositele.	
	 Milovníky	původního	modelu	zaujaly	Orlíky	s	mimostřednou	
vteřinovou	ručkou,	které	i	díky	původní	velikosti	pouzdra	38	mm	
nejvíce	odkazují	na	model	z	60.	let.	Nejnovějším	přírůstkem	do	rodiny	
Orlíků	z	novoměstské	manufaktury	je	PRIM	Orlík	DLC.	Jak	napovídá	
název,	hlavní	roli	hraje	nově	použitá	povrchová	úprava,	díky	které	
získal	legendární	model	působivý	vzhled.	Masivní	pouzdro	o	průměru	
42	mm	s	broušenou	povrchovou	úpravou	DLC	v	černé	barvě	zaujme	
na	první	pohled,	ve	stejné	úpravě	je	i	korunka,	víko,	šroubky	a	spona	
kaučukového	řemínku.	

Hodinky vydržely ponory 
v Rudém moři známém 
svou vysokou salinitou 
a v rakouském jezeře Attresee 
se dostaly až do maximální 
hloubky téměř 70 metrů.

Nové hodinky spojují tradici 
s moderním designem

Společnost ELTON hodinářská představuje nový model, který je určen pro 
příznivce moderního a minimalistického designu. Model PRIM REPUBLIKA 
navazuje na mimořádně úspěšnou limitovanou edici REPUBLIKA.

	 Nový	model	PRIM	REPUBLIKA	využívá	elegantní	a	propraco-
vané	tvary	pouzdra	vytvořeného	Studiem	Olgoj	Chorchoj	pro	dnes	
již	vyprodanou	limitovanou	edici	REPUBLIKA.	Díky	zcela	nově	na-
vrženému	číselníku	je	však	celkový	vzhled	hodinek	civilnější	a	jde	
tedy	o	univerzální	model	určený	pro	běžné	nošení.	Tomu	odpovídá	
i	materiál	pouzdra	hodinek	PRIM	REPUBLIKA,	kterým	je	nerezová	
ocel,	na	rozdíl	od	limitované	edice,	která	měla	sběratelsky	atrak-
tivní	unikátní	pouzdro	ze	speciálně	povrchově	upraveného	stříbra.	
	 U	hodinek	je	zachováno	minimalistické	pojetí	číselníku,	
jehož	autorem	je	opět	designér	Jiří	Karásek,	indexy	však	nejsou	
pouze	naznačené,	ale	označené	číslicemi.		„Číselník	pro	model	
PRIM	REPUBLIKA	vznikal	se	stejným	záměrem	a	stejnou	snahou	
vytvořit	vyváženou	a	nadčasovou	podobu	číselníku,	jakou	nese	
limitovaná	edice	REPUBLIKA,“	vysvětluje	Jiří	Karásek	a	dodává:	
„Typografie	tvaroslovím	odkazuje	na	tvorbu	z	doby	vzniku	české	
státnosti,	indexy	jsou	umístěny	do	středu	číselníku,	aby	vynikl	
tvar	pouzdra,	a	číslice	jsou	naopak	ponechány	volně	v	prostoru.“
	 Tato	novinka	je	další	ukázkou	úspěšné	spoluprá-
ce	předních	českých	designérů	s	tradičním	výrobcem	
hodinek	PRIM,	podobně	jako	například	model	PRIM	
Cylinder	nebo	dámské	hodinky	PRIM	Sphere.
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run.	Abyste	mohl	zaplatit	a	mít	skladová	auta,	mu-
síte	mít	k	dispozici	hodně	peněz.	Při	takhle	silném	
růstu,	jaký	vykazujeme,	to	už	bez	silného	investič-
ního	partnera	nebylo	možné.	Pan	Strnad	jakožto	
silný	průmyslník	získal	informaci,	že	je	tady	silný	
byznys,	který	se	nabízí	k	prodeji.	Po	jednání	jsme	
dospěli	ke	shodě	ohledně	ceny	a	podmínek	pro-
deje,“	popisuje	Jan	Červinka	samotnou	akvizici.
Ve	firmě	i	po	ní	zůstal	na	vedoucí	pozici,	spolu-
práce	se	skupinou	se	ale	postupně	prohlubuje.	
Autodealerství	se	postupně	zapojují	do	interních	
systémů	skupiny,	přijímají	prvky	firemní	kultury	
CSG,	absolvují	pravidelné	reportingy.	Zároveň	
na	jaře	došlo	ke	změně	v	top	managementu,	
kdy	na	pozici	druhého	jednatele	k	zakladateli	
společností	Janu	Červinkovi	přišel	Miroslav	
Dorňák,	který	je	zároveň	předsedou	předsta-
venstva	a	generálním	ředitelem	společnosti	
CSGM,	servisní	organizace	skupiny	CSG.
	 Vzroste	se	silným	partnerem	v	zádech	
i	investiční	apetit	autodealerství?	„Další	expanze	
záleží	na	investiční	náladě	současného	majitele.	
Vnímám	ale,	že	je	jí	pozitivně	nakloněn.	Koupit	
něco	rychle	a	draho,	to	umí	každý.	Spíš	bude-
me	čekat,	až	se	objeví	něco	zajímavého.	Také	
bychom	rádi	vstoupili	do	další	značky,	abychom	
rozmělnili	závislost	na	jednom	výrobci.	Když	se	
mu	pak	nebude	nějakou	dobu	dařit	modelově,	
může	být	tato	vazba	riziková,“	říká	Jan	Červinka.

Bonus pro zaměstnance CSG

Z	toho,	že	jsou	velká	autodealerství	členem	
CSG,	profitují	i	zaměstnanci	skupiny.	Výhodné	
podmínky,	které	dealerství	vyjednala	pro	
členy	skupiny,	totiž	platí	i	pro	její	zaměstnance.	
„Jsme	schopni	jim	poskytnout	slevu	až	30	%	
z	ceníkové	ceny.	Zdůrazňuji	z	ceníkové,	nikoli	
z	akční	ceny	(viz	modelový	příklad).	Nicméně	
i	tak	jsme	schopní	garantovat,	že	i	oproti	akčním	
cenám	bude	tato	nabídka	vždy	nejvýhodnější.	
I	kdyby	akční	ceník	krátkodobě	padl	pod	
tuto	hodnotu,	vyjednáme	si	další	zvýhodnění,	
abychom	vždycky	byli	na	nejlepší	úrovni	v	rámci	
České	republiky,“	ubezpečuje	Jan	Červinka.	

Jak se prodávají nové vozy Hyundai

	 „Nejprodávanější	jsou	modely	vyráběné	
v	České	republice.	Logicky	i	proto,	že	jsou	
podporovány	cenově.	Je	to	modely	i30	
následované	Tusconem	a	ix20.	Malá	auto	
u	nás	netvoří	žádnou	velkou	sílu.	V	tomto	
segmentu	máme	velkou	konkurenci,	navíc	
obecně	v	Česku	ztrácejí	na	významu.	
	 Když	mělo	ale	Hyundai	v	létě	akci:	Kolik	
máš	let	řidičák,	tolik	procent	máš	slevu,	byla	
i20	v	tomto	měsíci	nejprodávanější	model.	
Naproti	tomu	prémiové	modely	jako	i40	
nebo	Santa	Fe	se	prodávají	jen	okrajově.

JAN ČERVINKA
Po absolvování gymnázia rok 
a půl pracoval v Německu jako 
kreslič a konstruktér v Audo-
CADu. Vždy se chtěl profesně 
věnovat autům, proto po ná-
vratu do Čech začal pracovat 
jako příjímací technik u Ford 
Charouz v Praze, pracoval pro 
importéry Ford i pro Toyotu 
a od roku 2003 je spjat se 
značkou Hyundai. Nejdřív 
pracoval pro její zastoupení, 
od roku 2012 na straně dea-
lera. V roce 2008 vystudoval 
vysokou školu ve Škodě Auto, 
obor ekonomika a marketing, 
čímž si doplnil vysokoškolské 
vzdělání. Po akvizici ze strany 
skupiny CSG zůstal ve ve-
doucí pozici autodealerství.
Každý z nás potřebuje ventil 
pro upouštění páry. Tím jsou 
pro Jana Červinku triatlonové 
závody Ironman, za kterými 
vyráží po celé Evropě. 

Příklad výpočtu slevy  
pro zaměstnance CSG

Hyundai i30 Hatchback

Ceníková cena,  

základní model  

s benzínovým motorem 1,4

394 990 Kč (od 1. 6. 2019)

Cena po započítání slevy 30 %  

(z ceníkové ceny)

276 493 Kč

Akční nabídka platná pro červen 2019

324 990 Kč

Sleva pro zaměstnance  

oproti akční ceně

15 %

	 Jeho	výhodou	bylo,	že	znal	produkt,	měl	vazby	na	zaměstnance	
Hyundai	a	věděl,	jak	tento	prodejce	funguje.	Až	do	roku	2015	ale	
byl	celý	areál	v	insolvenci	a	nový	dealer	v	něm	byl	v	pronájmu.	
Na	druhé	straně	měla	z	investorského	pohledu	značka	Hyundai	
–	i	díky	výrobnímu	závodu	v	Nošovicích	–	nakročeno	k	růstu.
„Značka	Škoda	neustále	drží	řádově	30%	podíl	na	trhu	a	Hyundai	
má	řádově	10%	podíl,“	přibližuje	Jan	Červinka,	nastavení	trhu	
prodeje	nových	automobilů.	I	vzhledem	k	tomuto	číslu	je	počet	
dealerství	Hyundai	nedostačující,	a	to	je	pro	zavedené	salony	plus.

Akvizice dalších dealerství

	 Dealerství	se	dařilo	a	když	se	v	roce	2016	objevila	možnost	
akvizice	dalších	autosalonů	Hyundai	v	Českých	Budějovicích	
a	pobočky	ve	Strakonicích,	vznikl	základ	dnešní	skupiny.	K	ní	se	
v	roce	2017	přidal	autosalon	Car	Star	Praha,	dealer	vozů	Mazda,	
který	sídlí	v	Dolních	Počernicích	hned	vedle	Hyundai	Centra	Praha.
„Od	loňského	roku	je	Hyundai	Centrum	Praha	absolutní	jed-
ničkou	na	trhu	a	autosalony	spadající	pod	Hyundai	Centrum	
České	Budějovice	jsou	na	čtvrtém	místě.	V	Praze	jsme	za	rok	
2018	prodali	zhruba	1950	nových	automobilů,	na	jihu	Čech	přes	
800.	Plus	samozřejmě	ojeté	vozy.	Car	Star	Praha	je	na	druhém	
místě	v	republice	v	prodeji	vozů	Mazda,“	říká	Jan	Červinka.
I	díky	těmto	číslům	dosáhly	společnosti	spadající	pod	jeho	vedení	
v	roce	2018	souhrnného	obratu	ve	výši	1,7	miliardy	korun	při	
celkovém	počtu	120	zaměstnanců.	Přes	tato	čísla	se	skupina	
dealerů	rozhlížela	po	silném	investorovi,	a	nakonec	byla	v	únoru	
dotažena	akvizice	ze	strany	skupiny	CZECHOSLOVAK	GROUP.

Výhody členství v CSG

	 „Náš	byznys	má	velký	tlak	na	volné	cash-flow.	Obchodujete	
s	produkty,	kde	nejnižší	cena	je	200	tisíc	a	nejvyšší	přes	milion	ko-

	 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	znač-
kou	Car-Star.	Jan	Červinka,	který	skupinu	firem	vybudoval,	zůstává	
i	po	akvizici	v	čele	společnosti	jako	vedoucí	manažer.

Vstali z popela Auto Exner

	 Příběh	autodealerství	se	začal	psát	v	roce	2012,	kdy	v	Pra-
ze	v	Dolních	Počernicích	zkrachovala	společnost	Auto	Exner,	
autorizovaný	dealer	vozů	Volkswagen	a	Audi.	Již	od	začátku	byl	
u	vzniku	nové	firmy	Jan	Červinka,	který	dealerství	dodnes	řídí.
	 „Původně	jsme	chtěli	pokračovat	s	Audi	a	Volkswagenem,	
ale	když	se	vyskytl	problém	s	certifikací,	byl	příklon	k	Hyundai	
logickým	vyústěním.	Pracoval	jsem	před	tím	osm	let	pro	impor-
téra	Hyundai	v	manažerských	pozicích,	a	navíc	šlo	o	jedinou	
značku,	která	nám	v	té	době	dala	autorizaci	bez	problémů	
a	zásadních	podmínek	jako	jsou	přestavby	areálu	či	vysokých	
finančních	záruk,“	vzpomíná	Jan	Červinka	na	začátky.

Představujeme významná 
autodealerství, nové členy 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.
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Tatrovácký unikát TATRA 11

Osobní i nákladní automobily značky Tatra, která má za sebou již více než sto 
dvacet let úspěšné vývojové i výrobní práce, se vyznačují několika důležitými 
vlastnostmi. Od prvopočátku jsou to technologická invence, vysoká spolehlivost 
a jednoduchost z hlediska provozu a v neposlední řadě disponují mnohé typy 
vysokou průchodností v terénu. Ta je dána páteřovým rámem, přesněji nástavným 
páteřovým rámem s nezávisle zavěšenými a odpruženými polonápravami.

	 Od	prvopočátků	automobilní	výroby	až	do	roku	1923	
nebylo	na	koncepci	podvozků	automobilů	NW	(Nesseldor-
ffer	Wagenbau	Fabrikgesellschaft),	a	později	Tatra,	nic,	co	
by	je	výrazně	odlišovalo	od	jiných	domácích	či	zahraničních	
typů.	Zásadní	změnou	se	stal	typ	Tatra	T	11,	jenž	se	objevil	
na	patnáctém	pražském	autosalonu	dne	20.	dubna	1923.	

Vznik Ledwinkovy koncepce

	 Konstruktér	a	následně	technický	ředitel	Hans	Ledwinka	
(1878-1967),	jenž	se	po	praxi	u	rakouské	automobilky	Steyr	objevil	
u	společnosti	Tatra	již	podruhé,	se	snažil	vyvinout	výrobně	jednodušší,	
levnější	a	zároveň	praktické	vozidlo	s	širokým	spektrem	použití.	
Reagoval	tak	na	malou	sériovost	výroby	automobilů	Tatra,	ale	zároveň	
na	značně	vysoké	ceny	automobilů	v	Československu,	dané	mimo	
jiné	vysokým	zdaněním,	což	podvazovalo	větší	rozšíření	motorizace.	
	 Při	vývoji	podvozku	pro	T	11	využil	Ledwinka	koncepci	nezávisle	
zavěšených	kyvadlových	náprav,	jejichž	vývoj	realizoval	u	NW	již	
roku	1903	německý	letecký	konstruktér	Edmund	Rumpler.	Dále	vyšel	
z	osvědčené	konstrukce	přední	nápravy	světoznámého	amerického	
typu	Ford	T.	Jako	vzor	nového	automobilu	pravděpodobně	posloužil	
rovněž	americký	vynálezce	Edvard	Salzbury	z	Chicaga,	který	zkonstru-
oval	roku	1916	vozidlo	s	centrální	rourou	jako	páteří	rámu	a	kyvnými	

polonápravami	naháněními	pomocí	pastorků	a	talířových	kol.	Zásad-
ním	faktorem	při	vývoji	nové	tatrovky	bylo	právě	využití	ocelové	roury	
o	průměru	110	mm	jako	páteřového	rámu	šasi.	Jednalo	se	o	výrazné	
zjednodušení	oproti	obvyklým	nýtovaným	konstrukcím	z	ocelových	
profilů	a	žebřinovým	rámům.	Přední	náprava	byla	tuhá	s	řiditelnými	
koly.	Pohon	zajišťoval	dvouválcový,	vzduchem	chlazený	čtyřdobý	
dvouválec	chráněný	hliníkovou	vanou.	To	snížilo	cenu,	hmotnost	a	vel-
ký	počet	závad,	které	obvykle	vykazoval	běžně	používaný	kapalinový	
chladicí	systém.	Motor	měl	objem	1056	cm³	a	výkon	8,82	kW	(12	k).	

Jednoduchý, levný a téměř dokonalý vůz

Hnací	hřídel	byla	vedena	od	rychlostní	skříně	vnitřkem	roury	k	roz-
vodovce	zadních	kol,	což	ji	na	rozdíl	od	obvyklých	vně	vedených	
kardanových	hřídelí	chránilo	před	poškozením.	Zde	nesmíme	
zapomínat,	že	mimo	města	a	nemnoha	hlavních	dlážděných	silnic	byly	
komunikace	v	době	meziválečné	ČSR	převážně	pouze	štěrkované	se	
škarpami	a	patníky	po	stranách,	někdy	ani	to	ne.	Tento	stav	vydržel	
až	do	poválečného	období,	místy	až	do	šedesátých	let.	Tisíce	cestářů	
každodenně	opravovaly	po	celé	republice	výmoly	na	komunikacích,	
které	úspěšně	ničily	podvozky	automobilů	i	početných	koňských	
povozů.	Vozidlo	s	odolným	podvozkem	bylo	proto	výhodnou	investicí.	
Hans	Ledwinka	dokázal	spojit	několik	nových	technických	řešení	

do	výrobně	jednoduchého	malého	automobilu,	
který	byl	vzhledem	k	tehdejšímu	stupni	technického	
vývoje	pro	širokou	klientelu	téměř	dokonalý.
	 Vpředu	a	vzadu	byly	k	rámu	do	stran	navařeny	
profilované	kovové	nosníky	tvořící	základ	dřevěné	
podlahy	vozidla.	Jednoduchou	shora	otevřenou	
karoserii	tvořily	výlisky	z	ocelového	plechu.	
V	případě	nepohody	ji	kryla	skládací	plátěná	
střecha.	Na	čelní	straně	krytu	motoru	chyběla	
obvyklá	mřížka	umožňující	přívod	vzduchu.	Válce	
umístěné	na	boku	hliníkové	motorové	skříně	těsně	
za	přední	nápravou	chladil	nápor	vzduchu,	kterému	
napomáhal	odsávací	ventilátor	na	setrvačníku	
motoru.	Teplý	vzduch	odcházel	žaluziemi	po	stra-
nách	motorového	krytu.	V	té	době	nadstandardní	
byl	u	malého	automobilu	elektrický	startér	a	rovněž	
čtyřstupňová	převodovka	s	reverzním	stupněm.	
Díky	výše	uvedeným	technickým	řešením	vážila	
první	verze	Tatry	T	11	pouze	680	kg.	Vozidlo	
dosahovalo	rychlosti	70	km/h	a	mělo	spotřebu	
9-10	l	na	100	km.	V	roce	1923	činila	cena	tohoto	
vozu	39400	korun,	což	bylo	o	dvacet	a	více	procent	
méně	než	u	srovnatelných	typů	od	konkurence.

Vyrábělo se celkem 11 verzí

V	Československu,	stejně	jako	v	Evropě,	byla	Tatra	
T	11	ve	své	době	unikátní.	Její	konstrukce	vedla	
k	velmi	dobrým	umístěním	v	mnoha	závodech,	
ve	kterých	automobilku	propagovalo	hned	několik	
jezdců.	Nejslavnější	z	nich,	Josef	Veřmiřovský,	
zvítězil	například	v	závodech	do	vrchu	v	německém	
Solitude	roku	1924.	První	místo	ve	své	kategorii	
obsadil	v	následujícím	roce	v	závodech	Zbraslav-
-Jíloviště	a	Brno-Soběšice	a	následně	několikrát	
v	Ecce	Homo.	Jezdec	Sponer	zvítězil	v	závodě	
Targa	Florio	na	Sicílii.	Výroba	celkem	11	verzí,	napří-
klad	standardní,	standardní	s	nástavcem	(uzavře-
nou	kabinou),	kabriolet,	dvousedadlová	sportovní,	
dámské	kupé,	vůz	obchodního	cestujícího,	vůz	
na	zboží	(nákladní	pickup),	Normandie,	či	hotelový	
omnibus	pro	osm	osob,	byla	ukončena	po	třech	
letech.	Speciální	karoserie	vyráběla	na	objednávku	
firma	Sodomka	ve	Vysokém	Mýtě.	Roku	1926	vyjela	
modernizovaná	verze	s	obdobnými	parametry	
a	označením	Tatra	T	12,	kterou	v	menším	množství	
používala	i	armáda.	Páteřový	rám	následně	měla	
řada	automobilů	Tatra	a	je	v	modernizované	verzi	
základem	současných	úspěšných	konstrukcí	
této	automobilky.	V	roce	1978	podnikli	sběra-
telé	veteránů	Urban,	Valšuba,	Janovský,	Urban	
a	reportér	Neuman	s	historickými	automobily	Tatra	
T	11	a	Tatra	T	12	úspěšnou	cestu	na	Aljašku.	Mimo	
několika	kusů	v	soukromých	sbírkách	lze	vidět	au-
tomobily	Tatra	T	11	v	Národním	technickém	muzeu	
v	Praze	a	v	Technickém	muzeu	Tatra	v	Kopřivnici.	
Za	pomoc	při	sběru	podkladů	patří	poděkování	
Karlu	Rosenkranzovi,	bývalému	řediteli	Technického	
muzea	Tatra	a	Janě	Dobisíkové,	vedoucí	oddělení	
prezentace	Národního	technického	muzea	v	Praze.

Tatra 11 Normandie / Foto: autor, archiv muzea Tatry Kopřivnice

Šasi T 11

Tatra 11 Roadster

Tatra 11 s takzvaným nástavcem 
– Technické muzeum Tatry

Odkrytý motorový prostor T 11

Úspěšná závodní verze T 11

Čelní pohled na T 11

Základní verze T 11  
– Národní technické muzeum
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Sponzoring zaměstnanců
– představujeme vám nově podpořené projekty

První kvartální období roku 2019 jsme zahájili výběrem z 51 krásných žádostí. 
Nyní vám představujeme 9 podpořených projektů, mezi které jsme již tradičně 
rozdělili 100.000 Kč. 

Pan JAKUB KNÁPEK 
je	zaměstnancem	EXCALI-
BUR	ARMY	a	pořadatelem	
florbalového	turnaje	pod	širým	
nebem	–	Šternberk	Open	Air	
Cup.	Florbalové	utkání	se	koná	
24.-25.8.2019	na	náměstí	a	je	
obohaceno	o	doprovodný	hudeb-
ní	program,	dobré	jídlo	i	pití.	Již	
pátý	ročník	akce	láká	každoročně	
do	Šternberka	příznivce	sportu	
i	obdivovatele	města	z	různých	
koutů	Čech	a	Slovenska.

Paní LENKA ČIKLOVÁ 
je	také	zaměstnankyní	EX-
CALIBUR	ARMY	a	trenérkou	
mažoretek	Violek.	Paní	Čiklová	
obdrží	pro	svůj	projekt	částku,	
za	kterou	svým	svěřenkyním	
pořídí	nové	dresy,	ve	kterých	se	
mladé	sportovkyně	odprezentují	
na	soutěžích,	které	je	letos	čekají.		

Pan ONDŘEJ PEČENÝ 
je	zaměstnancem	CSG	a	pro	své-
ho	kolegu,	který	v	září	při	výkonu	

práce	utrpěl	vážnou	mozkovou	
příhodu,	organizuje	bowlingový	
turnaj	pro	kolegy.	Od	září	2018	je	
pán	v	péči	lékařů	v	rehabilitačním	
centru,	což	je	pro	rodinu	jak	
finančně,	tak	psychicky	velmi	
náročné.	Výtěžek	z	tohoto	turnaje	
a	vybraný	finanční	obnos	pomůže	
rodině	vrátit	tatínka	dvou	malých	
dětí	opět	do	života,	který	měl	
před	podzimní	nehodou	a	rovněž	
i	fajn	kolegu	do	zaměstnání,	
ve	kterém	je	velmi	postrádán.	
 
Dalším	podpořeným	zaměstnan-
cem	je	pan LEOŠ SEIDL,	který	
ve	volném	čase	pomáhá	lidem	se	
zrakovým	postižením,	jako	vodič	
dvojkola	a	technická	podpora.	
Pan	Seidl	za	finanční	příspěvek	
nakoupí	sportovního	vybavení,	
díky	kterému	se	navýší	možnost	
trávit	čas	jízdou	na	kole	pro	takto	
hendikepované	milovníky	sportu.	

Pan MIROSLAV HALAMÍK 
ze	společnosti	TATRA	META-

LURGIE,	působí	jako	člen	týmu	
a	vedoucí	posádky	expedice	
do	Banátu	v	rámci	amatérské	
rally	Gumbalkan.	Tato	expedice	
se	vypraví	auty	na	náročnou	
týdenní	cestu	přes	Slovensko	
a	Maďarsko	až	do	Rumunska,	
kde	navštíví	českou	komunitu,	
která	zde	žije	od	poloviny	19.	
století.	Po	celou	cestu	bude	
tým	hrdě	prezentovat	CSG.	

Pan DANIEL HRUŠKA 
pracuje	ve	společnosti	DAKO-
-CZ	a	současně	působí	jako	
dobrovolník	Pionýrské	skupiny	
Čáslav,	která	každoročně	pořádá	
mnoho	akcí,	včetně	táboru	pro	
asi	60	dětí.	Děti	spí	v	pionýrském	
táboře	ve	stanech	s	podsa-
dou,	na	jejichž	obnovu	půjde	
finanční	obnos	a	stany	budou	
mít	nové	stanové	plachty.	

Pan TOMÁŠ KUBALA 
je	zaměstnancem	TATRA	
TRUCKS	a	členem	výboru	Sboru	

dobrovolných	hasičů	Nová	Ves.	
Dobrovolní	hasiči	z	Nové	Vsi	
jsou	velmi	úspěšní	v	mnoha	
soutěžích	a	darovaný	obnos	jim	
pomůže	pokrýt	náklady	na	koupi	
nové	soutěžní	stříkačky.		

Pan MICHAL GLOGAR 
je	zaměstnancem	TATRA	DEFEN-
CE	VEHICLE	a	ve	volném	čase	
trénuje	házenkářské	družstvo	
mladších	žáků	KH	Kopřivnice.	
Družstvo	čeká	v	srpnu	sportovní	
soustředění	a	náročný	turnaj.

Pan JOSEF CACH, 
zaměstnanec	CS	SOFT	je	
členem	občanského	sdružení	–	
Horolezecký	oddíl	Škrovád	z.s.,	
Chrudim.	Pan	Cach	požádal	
o	sponzorování	dopadových	
matrací	pod	boulderingové	stěny,	
která	v	Chrudimi	slouží	horolez-
cům	z	blízkého	okolí	i	veřejnosti.	
Nové	matrace	poslouží	jako	
bezpečná	dopadová	plocha	
nově	rozšířené	lezecké	plochy.

209  
přijatých žádostí od zavedení

59  
podpořených projektů

Sponzoring zaměstnanců vznikl v roce 2017 z podnětu zakladatele sku-
piny CZECHOSLOVAK GROUP pana Jaroslava Strnada a současného 
majitele pana Michala Strnada. Tento projekt podporuje mimopracovní 
aktivity zaměstnanců, ve kterých jsou aktivně zapojeni a podílí se 
na jejich realizaci.

Nechte se inspirovat a podejte svou žádost  
prostřednictvím webového formuláře  
https://czechoslovakgroup.cz/sponzoring-zamestnancu.
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Tajenka	z	minulého	vydání:	
DAKO-CZ je skokanem roku skupiny CSG.	Celkem	nám	přišlo	46	správných	řešení,	z	nichž	jsme	vylosovali	tři	výherce:	 
Richard	Šolta,	Josef	Kašpar,	Ing.	Veronika	Antolová.	Blahopřejeme.	Výherce	budeme	kontaktovat	a	obdrží	věcné	ceny	od	CSG.

KŘÍŽOVKA O CENY

Sledujte naše sociální sítě
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člen | member of

Program výhod pro zaměstnance skupiny 
Czechoslovak Group

HYUNDAI CENTRUM

Díky nám máte nárok nejen na lepší cenu nového Hyundai:

• sleva až 30 % z ceníkové ceny nových vozů Hyundai

• dálniční známka a registrace vozu v ceně

• příslušenství a doplňky se slevou 15 %

• servisní práce se slevou 20 %

• servisní materiál a náhradní díly se slevou 15 %

Se svými požadavky se obracejte na specialistu prodeje Michala Šimáně 

na michal.simane@hyundaipraha.cz nebo 703 858 833. Identifi kujte se jako 

zaměstnanec skupiny CSG.

PRAHA | Č. BUDĚJOVICE | STRAKONICE

Praha: Českobrodská č.ev.42, Praha 9 – Dolní Počernice, tel: 281 040 011, www.hyundaipraha.cz

České Budějovice: U Staré trati 1733/5, České Budějovice, tel: 380 070030,www.hyundaicentrum.cz

Strakonice: Písecká 382, 386 01 Strakonice, tel: 380 070030,www.hyundaicentrum.cz

DOKONALÉ VOZY S DOKONALOU PÉČÍ
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