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Holding CZECHOSLOVAK GROUP, EXCALIBUR ARMY a TATRA TRUCKS
se představí na tradiční vojenské akci Bahna
Společnost EXCALIBUR ARMY spolu s firmou TATRA TRUCKS, obě patřící do holdingu CZECHOSLOVAK
GROUP (CSG), se zúčastní největší společné ukázky současné i historické vojenské techniky Bahna,
jejíž 29. ročník se uskuteční v sobotu 23. června od 9 do 17 hodin v bývalém vojenském výcvikovém
prostoru v lokalitě Bahna u Strašic nedaleko Rokycan.
EXCALIBUR ARMY, TATRA TRUCKS a další společnosti holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) před 14
dny představily na největším evropském veletrhu vojenské techniky zajímavé exponáty. Jedním z nich
bylo i obrněné vozidlo Patriot 4x4 Tactical APC na podvozku Tatra, které se představí i na letošních
Bahnech. Vedle něj bude mít světovou premiéru další výrobek firem holdingu CSG, a tím je zcela nová
samohybná houfnice DANA M2, která bude k vidění na stojánce v expozici CSG, další novinkou bude i
vůz Tatra Phoenix 8x8 ve vojenském provedení. Návštěvníkům se také představí mostní automobil AM50 EX rovněž na podvozku Tatra a k vidění bude i nedávno odhalený nový vůz Avia Initia 4x4.
Vedle výstavní plochy holdingu CSG bude mít svůj stánek generální partner letošního ročníku Bahen,
kterým je společnost General Dynamics European Systems. Ta letos na akci přiveze dvě verze
nejnovější generace pásového obrněného vozidla ASCOD 2, které měly světovou premiéru na
zmiňovaném veletrhu Eurosatory. Na Bahnech tedy půjde o jejich vůbec první veřejné vystoupení
během dynamických ukázek, návštěvníci je tedy v akci uvidí jako první na světě. Vozidla ASCOD 2 se
předvedou v kamuflážních barvách, které používá na svých vozidlech česká armáda, nejde o náhodu,
budou se totiž účastnit výběrového řízení AČR na nová pásová bojová vozidla.
Akci Bahna pořádá Velení pozemních sil a Nadace pozemního vojska AČR a má demonstrovat všem
zájemcům o současnou vojenskou techniku profesní připravenost příslušníků AČR a spojeneckých
armád NATO. Společnosti patřící do holdingu CSG i TATRA TRUCKS jsou tradičními partnery událostí
tohoto druhu a podporují akce, které přibližují široké veřejnosti činnost ozbrojených složek, jež chrání
bezpečnost státu i jeho obyvatel a umožnují prezentaci nejnovějších výrobků českého obranného
průmyslu. „Bahna jsou dobrou příležitostí, jak veřejnosti předvést výsledky vývoje i výroby speciální
techniky, kterou se zabývají společnosti holdingu CSG. Chceme tak ukázat, že slavná tradice českého
zbrojního průmyslu pokračuje a že má co nabídnout i pro budoucnost,“ řekl tiskový mluvčí holdingu
CSG Andrej Čírtek.
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.
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.
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