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9. září 2020 

Byla podepsána česko-polská dohoda o spolupráci na obrněném 

vozidle pro polskou armádu 

V úterý 8. září byla na Mezinárodní výstavě obranného průmyslu v polských Kielcích podepsána 

smlouva o spolupráci mezi polskou společností Huta Stalowa Wola a českou společností Tatra Export 

ze skupiny Czechoslovak Group. Jejím předmětem je dodávka obrněného vozidla na podvozku Tatra 

4x4 a kompletní technické dokumentace, která by umožňovala výrobu vozidla v Polsku. 

Dohoda, kterou za polskou stranu podepsal prezident společnosti Huta Stalowa Wola (HSW) Bartłomiej 

Zając a za českou stranu Vice President Sales holdingu Czechoslovak Group (CSG) Wojciech Grzonka 

spolu s Jaroslavem Strnadem ml. (nejmladším synem zakladatele holdingu CSG), se týká spolupráce na 

obrněném vozidle s podvozkem Tatra 4x4, kterému zatím nebyl udělen oficiální název. Vozidlo bude 

nabízeno polské armádě v rámci různých programů a projektů, na kterých pracuje Polska Grupa 

Zbrojena (PGZ) – holding firem působících v oblasti obranného průmyslu, jehož je Huta Stalowa Wola 

součástí. Vozidlo má rozšířit její nabídku podvozků pro velitelské a podpůrné varianty kolových 

obrněnců sloužících zejména pro potřeby dělostřelectva a raketových sil. 

Po podpisu smlouvy Wojciech Grzonka uvedl: „Polský obranný průmysl je přirozeným partnerem 

průmyslu českého, a to i díky členství obou zemí ve V4. Dnešní dohoda představuje unikátní příležitost 

pro uplatnění tatrováckého podvozku v polských ozbrojených silách. Měla by být i novým impulsem ke 

spolupráci mezi společnostmi ze skupiny PGZ a společnostmi z holdingu CSG nejen na území Polska, 

ale i na dalších trzích.“ 

Bartłomiej Zając dodal: „Zaměřujeme se na výrobu dělostřeleckých systémů. Naší strategií je nabízet 

komplexní řešení včetně modulů pro velení a řízení palby, které vyvíjíme ve spolupráci s členskými 

společnostmi holdingu PGZ i se soukromými společnostmi. Získání licence na výrobu obrněnce 4x4 

v Polsku významně rozšiřuje naše schopnosti zajistit pro polskou armádu řešení šité na míru jejím 

programům v oblasti rozvoje dělostřelectva. Velmi si vážíme toho, že naším partnerem je český 

průmysl a značka Tatra.“ 

Polské ozbrojené síly se snaží o zvýšení své taktické i strategické mobility. K tomu účelu se hodí 

podvozek Tatra 4x4 s vynikajícími výkony v terénu, který může sloužit jako univerzální základ pro různé 

specializované verze u všech druhů vojsk. Moderní design vozidla přináší velmi dobré jízdní vlastnosti, 

nízké náklady na provoz a vysoký komfort pro obsluhu. Výsledek spolupráce firem holdingu CSG a HSW 

by se měl prezentovat na výstavě MSPO v Kielcích už příští rok. 

O holdingu Czechoslovak Group 

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje 

rozvoj tradičních i nových českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové 

výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v 

hodnotě více než 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou 

strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG 

se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se 

stále rozrůstá.  

O Polska Grupa Zbrojena 



 

Polska Grupa Zbrojena (PGZ) je jednou z největších skupin obranného průmyslu v Evropě. Zahrnuje 

přes 50 společností, které jsou klíčovou součástí polského obranného průmyslu a které působí ve 

výrobě, službách i vývoji. PGZ je dodavatel inovativních systémů a řešení používaných polskými 

ozbrojenými silami. 

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz


 

 

16. září 2020 

 

Skupina CSG kupuje podíl v centru umělého oplodnění 

Průmyslově-technologický holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) získal podíl v předním centru 

umělého oplodnění Prague Fertility Centre. Prodala jej spoluzakladatelka centra, lékařka Sonja 

Lazarovská. Centrum, které na trhu působí od roku 2009, pomohlo přivést na svět více než 5000 dětí. 

Cenu obchodní transakce zúčastněné strany nezveřejnily. 

„Akvizici vnímáme jako zajímavou investiční příležitost a spoluvlastnictví centra vnímáme jako 

dlouhodobý projekt. Nicméně hlavní oblastí podnikání CSG je a zůstane průmysl,“ říká Petr Formánek, 

člen představenstva CSG, který je ve skupině zodpovědný za Corporate Finance. 

Prague Fertility Center patří mezi nejinovativnější kliniky asistované reprodukce. Disponuje vlastním 

výzkumem v oblasti embryologie. Výzkumy a inovace se týkají především sledování a zhodnocení 

vitality embryí v raných fázích vývoje, což vede k výběru embryí vhodných pro biopsii a zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu při asistované reprodukci. Například při metodě CATI vypomáhá 

pracovníkům centra při vyhodnocování embryí umělá inteligence. 

„Inovace byly jsou a budou spolu s kvalitní péčí o naše klientky tím hlavním, co již přes třicet let píše 

příběh Prague Fertility Centre. K tomu, abychom mohli realizovat naše plány jsou potřeba finanční 

prostředky, proto jsme se poohlíželi po finančně silném partnerovi, který by přispěl k tomu, abychom 

naše služby posunuli ještě o stupínek výš. Věřím, že ve skupině CSG jsme jej našli,“ říká Sonja 

Lazarovská. 

Specializací gynekoložka a porodnice Sonja Lazarovská založila Prague Fertility Centre spolu klinickým 

embryologem Danielem Hlinkou. Ten svůj podíl v letošním roce převedl na společnost Medical 

Solutions s.r.o. V centru působí oba na pozici jednatelů. Vedou zkušený tým lékařů a embryologů. 

Prague Fertility Centre sídlí v Praze v Nemocnici s poliklinikou ve Vysočanech. 

 

O holdingu Czechoslovak Group 

Czechoslovak Group (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje 

rozvoj tradičních i nových českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové 

výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v 

hodnotě více než 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou 

strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG 

se lze díky silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se 

stále rozrůstá.  

 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 20 
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           29. září 2020 

CSG vystavuje své výrobky ve své karlínské centrále 

Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) vystavuje své výrobky ve firemní centrále v Karlíně v paláci 

AFI. Prvním exponátem, který je v lobby architektonicky výjimečné kancelářské budovy k vidění, je 

unikátní 3D radar ReGUARD, který vyvinula společnost RETIA z divize CSG Aerospace. Důvodem, proč 

první exponát souvisí s letectvím, je Den letectva, který se v ČR slaví tento měsíc. 

Dne 17. září 1944, během Slovenského národního povstání, přistála na letišti Zolná u Zvolena dvacítka 

stíhacích letounů La-5 s československými piloty, příslušníky 1. československého stíhacího pluku, 

v kabinách. Přestože nemohli zabránit porážce povstání, podařilo se jim během více než měsíčního 

nasazení na Slovensku vybojovat nadvládu ve vzduchu, zničit několik desítek německých letadel a 

téměř stovku kusů pozemní techniky. Den příletu československých stíhačů na Slovensko se dnes slaví 

jako Den letectva. 

Jako připomenutí tohoto významného dne české historie a také v rámci propagace svých špičkových 

technologií se průmyslově-technologický holding CZECHOSLOVAK GROUP, který svojí činností navazuje 

na tradice československého průmyslu, rozhodl vystavit ve svém pražském sídle, paláci AFI Karlín, radar 

protivzdušné obrany ReGUARD, který vyvinula holdingová společnost RETIA. 

Lukáš Novotný, marketingový manažér CSG, uvádí: „Palác AFI je krásný prostor, jehož veřejně 

přístupná lobby nabízí velkorysou plochu využitelnou i pro menší výstavy. Díky vstřícnosti správce 

budovy jsme mohli v souvislosti s Dnem letectva vystavit náš špičkový výrobek, radar ReGUARD. 

V těchto výstavách bychom chtěli do budoucna pokračovat.“ 

ReGUARD je víceúčelový 3D radar pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých 

nízkoletících cílů. 3D v tomto kontextu znamená, že anténa radaru je schopná sledovat výšku i 

vzdálenost objektu. ReGUARD prohledává prostor pomocí elektronického vychylování svazků a 

mechanického otáčení radarové hlavy. Je schopen detekovat cíle do 18 km s výškovým krytím do 3 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 antidronových systémech např. při ochraně letišť, ale i v systémech protivzdušné obrany. 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje 

rozvoj tradičních českých a slovenských společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě 

a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG, které vygenerovaly v roce 2019 tržby v hodnotě 

více jak 28,5 mld. Kč, pracuje více než 8200 zaměstnanců. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, 

automobilový, železniční, letecký průmysl a obranný průmysl. S produkty společností CSG se lze díky 

silné proexportní orientaci holdingu setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se stále 

rozrůstá.  

 


