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Vojáci na Dni s Armádou ČR předvedli obrněný TITUS, novinku pro 

české pozemní síly 

V sobotu 23. září se v parku na pražské Letenské pláni konal Den s Armádou ČR a 

Ministerstvem obrany ČR. Akce byla připomínkou sta let uplynulých od zformování 

prvních národních vojenských jednotek v novodobé české historii. Na Letné tak byla 

k vidění historická i současná technika armády, vojáci ale poprvé představili i novinku 

v podobě vozidla TITUS, jehož zavedení do výzbroje schválila vláda. 

V sobotu během Dne s Armádou ČR měli návštěvníci možnost na vystavených exponátech 

vidět překotný technický pokrok v oblasti vojenské techniky za posledních sto let. Vedle 

historických unikátů i současné techniky Armáda České republiky představila i budoucnost 

své výzbroje v podobě obrněného vozidla TITUS na podvozku Tatra. „Je to poprvé za 

posledních několik desítek let, kdy český výrobce pro českou armádu vyrobí sofistikovanou 

obrněnou techniku světové kvality, která byla vyvinuta domácími specialisty na českém 

podvozku,“ řekl na adresu vozidla TITUS Petr Rusek, předseda představenstva společnosti 

Tatra Trucks, která bude pro armádu stroje vyrábět.  

V této souvislosti připomeňme, že 18. září česká vláda schválila program rozvoje pozemních 

sil AČR, který počítá i s vyzbrojením brigád pozemních sil obrněnými vozidly TITUS české 

výroby, jež jsou postaveny na podvozku Tatra 6x6. Poslední obrněnou bojovou techniku 

vyvinutou a vyrobenou na našem území s českým podvozkem, která se dostala do výzbroje 

československých nebo českých ozbrojených sil, představovaly obrněné transportéry OT-64 

SKOT a houfnice DANA vz. 77 pocházející ze 60. a 70. let. Projektem vozidla TITUS tak 

společnost Tatra Trucks, potažmo český obranný průmysl dokazuje, že je opět schopen 

české armádě zajišťovat dodávky špičkové bojové techniky světových parametrů. 

Zakázku na pořízení 62 kusů vozidel TITUS schválila česká vláda už koncem července 

tohoto roku, přičemž půjde o vozidla v provedení velitelsko-štábní, spojovací a místo 

koordinace palebné podpory (MKPP). Představitelé ozbrojených sil však v minulosti již 

několikrát deklarovali, že by armáda mohla vozidel TITUS pořídit v dalších variantách 

mnohem více. TITUS je unikátním bojovým vozidlem, jež vyvinula kopřivnická Tatra Trucks 

ve spolupráci s francouzskou společností Nexter Systems, předním světovým výrobcem 

speciální techniky. TITUS v sobě kombinuje výjimečné jízdní schopnosti v těžkém terénu 

srovnatelné s pásovými vozidly a vysoký stupeň balistické ochrany posádky. Konstrukce 

nástavby i prověřeného tatrováckého páteřového podvozku s řiditelnou první a třetí nápravou 

činí z vozidla TITUS univerzální platformu použitelnou nejen v ozbrojených silách, ale také u 

policie či bezpečnostních i záchranných složek.  

Vedle vozidel Pandur II CZ bude TITUS představovat klíčový bojový prostředek pozemních 

sil Armády České republiky. Výrobu obou typů vozidel mají na starosti české průmyslové 

podniky, v prvním případě je to společnost Tatra Defence Vehicle patřící do holdingu 

Czechoslovak Group, v druhém případě pak již zmiňovaná společnost Tatra Trucks. Oba 

podniky armádě navíc zajistí také servisní, logistickou i technickou podporu a také školící 

programy pro obsluhy a techniky.  



 
 

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 podnikatelů 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 1400 zaměstnanců a 

dalších 800 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na 

slévárenství a kovárenství. Tržby TATRA TRUCKS za rok 2016 byly ve výši 5,4 miliardy Kč, 

hospodářský výsledek 482 miliónů. Za rok 2016 TATRA TRUCKS vyrobila 1326 vozidel, 

meziročně vzrostla výroba o více než 50 procent. 
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