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TISKOVÁ ZPRÁVA 

28. 5. 2015 

Společnosti holdingu EXCALIBUR GROUP se společně s Tatrou úspěšně prezentovaly na 

IDETu 

Poprvé byla českému publiku představena obrněná vozidla TITUS® a ASCOD  

 

Na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2015, který se konal od 19. do 

21. května 2015 v Brně, se společný stánek EXCALIBUR GROUP a TATRA TRUCKS těšil velkému 

zájmu odborníků i zástupců široké veřejnosti. Novinky ve výrobním programu společností byly 

prezentovány jak na vnitřní ploše pavilonu P, tak na venkovních plochách a testovacím polygonu. 

Na veletrhu byla českému publiku poprvé představena obrněná vozidla TITUS® a ASCOD jako 

výsledek úspěšné spolupráce s významnými zahraničními partnery NEXTER GROUP a General 

Dynamics. Obrněné vozidlo TITUS® z produkce TATRA TRUCKS dokonce získalo jedno z prestižních 

ocenění Zlatý IDET, která byla předávána v den zahájení veletrhu na hradě Špilberk. Expozici na 

stánku dotvářely motory do obrněných vozidel PANDUR (kompletní nový power pack) i pro starší 

obrněnce východního původu, jejichž generální opravy a modernizace nadále zůstávají významným 

výrobním a obchodním programem EXCALIBUR ARMY.  

„Naši účast na letošním veletrhu IDET hodnotíme velice pozitivně a jsme rádi, že naše produkty 

vzbudily ohlas u odborníků i fanoušků vojenské techniky,“ říká marketingový manažer EXCALIBUR 

GROUP Lukáš Novotný. 

Vystavované novinky z produkce společností EXCALIBUR GROUP a TATRA TRUCKS si během návštěvy 

veletrhu osobně prohlédl i ministr obrany Martin Stropnický, který krátce pohovořil s předsedou 

představenstva a obchodním ředitelem TATRA TRUCKS Petrem Ruskem. 

Společnost EXCALIBUR ARMY na veletrhu 20. května uzavřela strategické partnerství se společností 

RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. Synergickým efektem vzájemné spolupráce bude 

i zefektivnění servisních služeb u vozidel Pandur ve výzbroji Armády ČR, které jsou vyzbrojeny 

dálkově ovládanými věžemi tohoto výrobce. 

Kromě EXCALIBUR ARMY se na veletrhu prezentovaly i další společnosti holdingu EXCALIBUR GROUP. 

Hořický výrobce speciálních kontejnerů KARBOX vystavoval kontejner v provedení mobilní věznice 

a slovenská větev holdingu, společnost MSM GROUP, představila například munici z produkce 

společnosti ZVS, kterou MSM GROUP převzala počátkem tohoto roku. 

 

Tiskový servis EXCALIBUR GROUP 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, andrej.cirtek@excaliburgroup.cz, +420 602 494 208 
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O EXCALIBUR GROUP 

Holdingová společnost EXCALIBUR GROUP a.s. zastřešuje aktivity průmyslových a obchodních 

společností z odvětví obranného i civilního průmyslu sídlících v České a Slovenské republice. Klíčovou 

výrobní kapacitou je bývalý vojenský opravárenský závod ve Šternberku provozovaný společností 

EXCALIBUR ARMY, který zajišťuje servis, přestavby i komplexní modernizace různých typů speciální 

pozemní techniky. Kromě EXCALIBUR ARMY jsou součástí holdingu i světoznámý výrobce brzdových 

systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ či producent speciálních nástaveb a kontejnerů KARBOX. 

K holdingu náleží i silná slovenská větev pod vedením společnosti MSM GROUP.  

 

O TATRA TRUCKS 

Akciová společnost TATRA TRUCKS vlastní světoznámou kopřivnickou automobilku od března 2013, 

kdy získala podnik v dražbě kvůli nesplácení dluhů bývalým vlastníkem TATRA a.s. Novým vlastníkům 

(čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera) a jejich manažerům se podařilo v první polovině 

roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět důvěru bank, subdodavatelů i zákazníků.  Nyní podnik pod 

českými majiteli prochází úspěšnou restrukturalizací. V roce 2014 dosáhly tržby 3,7 miliardy Kč 

a společnost prodala 850 a vyrobila 821 vozidel. Produktivita práce z přidané hodnoty stoupla 

meziročně o 66 procent. Na konci roku 2014 byl zahájen prodej nové generace vozů Phoenix EURO 6. 

 


