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TISKOVÁ ZPRÁVA          13. 7. 2018 

Skupina CZECHOSLOVAK GROUP utržila v roce 2017 přes 

24 miliard Kč 

 

Průmyslový holding CZECHOSLOVAK GROUP vlastněný a řízený českým podnikatelem Michalem 

Strnadem zveřejnil roční zprávu za rok 2017 přinášející ekonomické výsledky nekonsolidovaného 

celku společností dynamicky rostoucí skupiny. Tržby byly 24 miliard Kč, EBITDA 2,781 miliardy Kč, 

aktiva dosáhla 44 miliard Kč a vlastní kapitál 16,6 miliardy Kč. Tržby nekonsolidovaného celku tak 

meziročně vzrostly o 56 procent, EBITDA o 52 procent. Skupina ke konci roku 2017 měla 6797 

zaměstnanců, jejich aktuální počet již překonal 8000.  

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) působí v oblastech automobilového, radarového, leteckého, 

metalurgického, obranného a železničního průmyslu. Zhruba polovinu tržeb tvoří obranný průmysl, 

ve kterém se holding zaměřuje zejména na vývoj a výrobu pozemní techniky ve společnostech 

EXCALIBUR ARMY a TATRA DEFENSE VEHICLE. Automobilový průmysl představují automobilky TATRA 

TRUCKS a AVIA Motors. Letecký průmysl zastupují opravny JOB AIR Technic. Dalším důležitým 

projektem v letectví je výcvikové centrum pro piloty vrtulníků Slovak Training Academy otevřené na 

podzim 2017 ve slovenských Košicích. Železniční průmysl představuje jeden z prvních podniků 

začleněných do Strnadovy skupiny, výrobce brzdových systémů pro metro a železnici DAKO-CZ. 

Metalurgickou část podnikání skupiny tvoří v Česku podnik TATRA METALURGIE a slévárna v rámci 

společnosti Kovosvit MAS, na Slovensku tradiční závod ZŤS Metalurg. V radarovém průmyslu působí 

dvě pardubické společnosti RETIA a ELDIS Pardubice. Jejich schopnosti doplňuje další společnost CSG, 

pražský CS SOFT, který vyvíjí systémy řízení letového provozu. 

Většinu tržeb tvoří export. Ten podporuje v rámci skupiny několik specializovaných agentur 

zaměřených na zahraniční obchodní příležitosti a projekty. Vedle toho získal holding v roce 2017 

první významnou domácí zakázku na 20 velitelsko-štábních a spojovacích kolových obrněných 

transportérů Pandur za 2 miliardy Kč pro Armádu ČR. 

Michal Strnad, vlastník a generální ředitel CSG, uvádí: „V roce 2017 bylo prioritou rozvíjet podniky, 

které již ve skupině jsou. Došlo k několika akvizicím malých a středních podniků.“ Nové akvizice se 

týkaly v Česku radarového výrobce ELDIS Pardubice a vývojáře systémů řízení letového provozu CS 

SOFT. V Srbsku slovenská větev holdingu MSM investovala do získání podniku IMK 14. Oktobar, který 

se zaměřuje na strojírenskou výrobu pro civilní i obranný průmysl. 

Výsledky nekonsolidovaného celku skupiny CZECHOSLOVAK GROUP 



 
 

 

Roční zprávu za rok 2017 přinášející ekonomické výsledky nekonsolidovaného celku společností 

skupiny CZECHOSLOVAK GROUP naleznete zde:  

https://czechoslovakgroup.cz/zprava-o-nefinancnich-informacich-csg-2017-copy 

 

 

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              19. 7. 2018 

Společnost EXCALIBUR ARMY odstranila komín ve svém 

šternberském výrobním areálu 

 

V úterý 17. července 2018 v 15:19 hodin společnost EXCALIBUR ARMY zbourala 84 metrů vysoký 

komín, který se nacházel v jejím firemním areálu ve Šternberku. Demolice komínu byla plánovaná 

z důvodu odstranění dispoziční zátěže v podobě části kotelny na tuhá paliva a přípravy prostoru 

pro výstavbu nového výrobního provozu.    

„Demolice komínu proběhla podle plánu i přes nepřízeň počasí. Díky přísným bezpečnostním 

opatřením se obešla bez jakýchkoliv incidentů, škod na majetku či zranění osob povinně přítomných 

v areálu,“ řekl Jan Krátký, manažer marketingu společnosti EXCALIBUR ARMY. 

Téměř 38 let starý komín, který byl v úterý odpoledne odstraněn trhavinou, sloužil k odvodu spalin 

z kotelny na tuhá paliva a v poslední době jako retranslační telekomunikační bod. Na jeho místě nyní 

společnost plánuje nové montážní haly. 

Video z demolice komínu ve Šternberku naleznete zde: https://youtu.be/EBEpZ4Y71gE 

O společnosti EXCALIBUR ARMY  

EXCALIBUR ARMY je přední česká společnost v oblasti výroby a obchodu s pozemní technikou a 

zbraňovými systémy pro pozemní síly s dvacetiletou tradicí. Její hlavní provozovnou a výrobním 

podnikem je závod ve Šternberku, ve kterém probíhá vývoj, výroba, modernizace a generální opravy 

speciální pozemní techniky na kolových i pásových podvozcích. Šternberský podnik získala EXCALIBUR 

ARMY v soutěži na cenu od českého státu v situaci, kdy podnik neměl zakázky a propouštěl 

zaměstnance. Soukromému vlastníkovi se podařilo továrnu naplnit novými zakázkami, které z více 

než 90 procent směřují na export. Společnost EXCALIBUR ARMY v současné době zaměstnává téměř 

600 lidí, většinu z toho právě ve šternberském podniku. Jedná se o konstruktéry s VŠ vzděláním i 

vysoce kvalifikované dělníky, experty na výrobu a opravy obrněné techniky. Tržby podniku dosáhly 

v roce 2017 téměř 2,1 miliardy Kč. 

Tiskový servis CZECHOSLOVAK GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz, +420 602 494 208 
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TISKOVÁ ZPRÁVA              26. 7. 2018 

Holding CSG jako jediný mimo USA komerčně provozuje 

legendární vrtulníky UH-60 Black Hawk 

 

V říjnu minulého roku společnosti EUROPEAN AIR SERVICES a slovenská MSM GROUP, obě patřící 

do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG), otevřely na košickém letišti na Slovensku výcvikové 

centrum SLOVAK TRAINING ACADEMY. Toto tréninkové centrum pro piloty vrtulníků se úspěšně 

rozrůstá a pořizuje další vrtulníky.  

Výcvikové centrum SLOVAK TRAINING ACADEMY (STA) v Košicích bylo vybudováno za více než 25 

milionů USD bez finančního přispění státu a firmy holdingu CSG do něj dále investují. V současnosti 

především do vrtulníkové techniky a zázemí pro teoretický výcvik, aby mělo centrum dostatečné 

kapacity pro výcvik. Nyní letecký park centra tvoří 16 vrtulníků, většina z nich je amerického původu. 

Je mezi nimi zatím i jeden stroj Sikorsky UH-60A Black Hawk a jeden simulátor určený pro tento typ 

stroje. Díky němu je STA potažmo holding CSG ve světě jediným komerčním provozovatelem tohoto 

legendárního stroje mimo území USA.  

A nezůstane jen u jednoho exempláře. Už nyní se STA připravuje na dodání dalšího vrtulníku UH-60A 

Black Hawk, který by měl do Košic dorazit po vyřízení všech dokladů a náležitostí za měsíc a půl. Další 

dva stroje stejného typu bude mít STA k dispozici už na konci listopadu. Ale ani to nebude konečný 

výčet, STA plánuje i nákup pátého stoje, který bude mít odlišnou avioniku a tzv. skleněný kokpit 

s digitálními zobrazovacími jednotkami, který umožní výcvik i pro nejnovější verze UH-60M. Ty jsou 

ve výzbroji vzdušných sil několika států a jsou v současnosti zaváděny i do slovenské armády.  

Bezproblémovému provozu vrtulníků i vysoké profesionalitě výcviku v košické STA napomáhají i 

američtí pilotní instruktoři a technici, kteří mají velké zkušenosti a rozsáhlé znalosti ze svého 

minulého působení v ozbrojených složkách Spojených států. I proto není vyloučené, že v budoucnu 

STA pořídí další vrtulníky UH-60. Ovšem Black Hawk není jediným americkým typem ve flotile STA. 

Tvoří ji i stroje MD-500E, Schweizer H269 a Bell 206. STA si navíc ještě objednala speciálně upravený 

typ MD-530F. 

O SLOVAK TRAINING ACADEMY 

Společnost SLOVAK TRAINING ACADEMY (STA) byla otevřena na konci října 2017 společnostmi 

EUROPEAN AIR SERVICES a skupinou MSM GROUP patřícími do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. 

Integruje moderní leteckou techniku s profesionalitou pilotů, leteckých instruktorů a techniků s více 

než 12 lety zkušeností v poskytování leteckých služeb do jednoho celku. Poskytuje komplexní řešení 

od základního, přes pokročilý a speciální letecký výcvik vojenského a civilního personálu, leteckých 

prací a také obchodní letecké dopravy. V centru je v současnosti k dispozici 16 vrtulníků a letecké 

simulátory. Jedním z typů je i americký Sikorsky UH-60A Black Hawk, který je jediný v Evropě 

vlastněný soukromou firmou. STA spolupracuje i s Leteckou fakultou Technické univerzity v Košicích. 

 

 

 

 



 

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 

 

17. 7. 2018 

Studenti z Vysočiny budou stavět novou Tatru pro tamní 

silničáře 

Kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS předala v úterý 17. července Střední průmyslové škole v 

Třebíči klíčové díly nutné k sestavení plně pohonného vozidla Tatra PHOENIX 4x4: komponenty 

unikátního tatrováckého podvozku s centrální nosnou rourou, motor s převodovkou a kabinu. 

Cílem akce, kterou dohodla automobilka s Krajem Vysočina a krajskými silničáři, je praktická výuka 

studentů na Vysočině.  

Slavnostního předání se zúčastnili za Kraj Vysočina radní Jana Fialová, za Krajskou správu a údržbu 

silnic (KSÚSV) výrobní náměstek Julius Janeba, Tomáš Reitermann, jednatel společnosti 

Serviscentrum Vysočina, která je regionálním dealerem Tatry, a Radek Suk, manažér TATRA TRUCKS 

pro klíčové zákazníky. 

Stavba Tatry z předaných dílů bude ročníkový projekt trvající od září 2018. Po sestavení vozidla 

studenty na pracovišti Krajské správy a údržby silnic Vysočina (KSÚSV) dojde k jeho přepravě do 

Kopřivnice, kde projde diagnostickým procesem i zkušebními jízdami na polygonu. I této části 

projektu se budou studenti z Vysočiny pod vedením tatrováckých mistrů účastnit. 

Radní Jana Fialová za Kraj Vysočina uvádí: „Tatry se už desítky let podílejí ve službách krajské správy 

silnic na zajištění bezpečnosti a průjezdnosti komunikací na Vysočině, a to i v těch nejtěžších 

podmínkách. Projekt Postav si svůj náklaďák je vynikající příspěvek připomenutí této tradice i k 

praktickému vzdělání našich studentů.“ 

Radek Suk, manažér pro klíčové zákazníky Tatry, uvádí: „Tatrovky jsou unikátní auta, které nejsou 

dílem robotů, ale šikovných konstruktérů i montážních dělníků. V naší továrně, a to je dnes také 

výjimečné, se vyvíjí a vyrábí celé auto: podvozek, motor s převodovkou i kabina. Jsme rádi, že 

mailto:andrej.cirtek@czechoslovakgroup.cz


můžeme stoletou tradici českého průmyslu a jedné z prvních automobilek na světě, kopřivnické 

Tatry, sdílet s mladou generací na Vysočině.“ 

Zbytek dílů potřebných pro sestavení Tatry bude dopraven v dalších dvou závozech během letních 

prázdnin. V září před vlastním zahájením stavění náklaďáku proběhne proškolení žáků a mistrů 

odborného výcviku přímo v Kopřivnické Tatře. Oficiální zahájení projektu a představení všech 

spolupracujících subjektů proběhne na Dni komunální techniky 14. 9. 2018 v prostorách Krajské 

správy a údržby silnic v Jihlavě. 

 

 

O TATRA TRUCKS a.s.  

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

která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Vlastníky společnosti jsou čeští 

podnikatelé Jaroslav Strnad s podílem 65 procent a René Matera s podílem 35 procent. Kromě 

standardizovaných modelových řad vyrábí Tatra i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům 

zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA 

TRUCKS zaměstnává na 1200 zaměstnanců 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.:  +602 494  208,  tel.:   +420 225 113 361 

web: www.tatra.cz 

 

 

http://www.tatra.cz/

