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TATRA DEFENCE VEHICLE dodá Armádě ČR 20 speciálních Pandurů a 

6 polních velitelství 
Dnes, 30. 1. 2017, byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA 

DEFENCE VEHICLE smlouva na dodávku 20 obrněných kolových transportérů Pandur, z toho 6 ve 

velitelské a 14 ve spojovací verzi. Součástí dodávky je i 6 polních velitelských pracovišť. Český 

výrobce a dodavatel Panduru garantuje nižší cenu podvozkové části, než byla cena od rakouského 

výrobce před sedmi lety. Rozdílem oproti dříve dodávaným vozidlům je i daleko širší zapojení 

českého průmyslu.  

Nejmladší výrobní podnik českého obranného průmyslu, loni otevřený kopřivnický podnik TATRA 

DEFENCE VEHICLE (TDV), dodá Armádě ČR podle dnes uzavřené smlouvy 6 kusů kolových obrněných 

vozidel velitelsko-štábních, 14 kusů kolových obrněných vozidel spojovacích a 6 pracovišť pro činnost 

štábu v poli, která budou funkčně propojeny s velitelskými Pandury. Jedná se již o historicky druhý 

kontrakt na dodávku v Česku vyráběných Pandurů po loňském kontraktu na dodávku těchto 

transportérů pro indonéskou armádu. „Z dlouhodobého hlediska je výroba českých Pandurů v prvé 

řadě exportního charakteru, nicméně projekt pro Armádu ČR je pro nás cennou a váženou referencí,“ 

uvádí výkonná ředitelka TDV Eva Balcárková. 

Český výrobce zároveň garantuje, že cena strojového spodku vozidla, který se v TDV vyrábí, bude 

nižší, než byla cena od zahraničního dodavatele před sedmi lety. „Zatímco cena jednoho podvozku 

vozidla byla před sedmi lety cca 56 milionů Kč s DPH, naše cena bude nižší než 50 milionů Kč s DPH,“ 

uvádí Eva Balcárková. Oproti dříve dodaným Pandurům mají nyní navíc vozidla zvýšenou balistickou 

ochranu.  

Celková cena je cca 1,7 miliardy Kč bez DPH (cca 2 miliardy s DPH, která se ale vrací zpět do státního 

rozpočtu). Více než polovina ceny vozidel je tvořena speciálním komunikačním, spojovacím, 

elektronickým a dalším vybavením, na jehož produkci se významně podílejí desítky českých výrobců a 

dodavatelů. Následuje jejich příkladný výčet s uvedením sídla podniku a jeho produktu:  

 Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno (přídavná balistická ochrana, sedačky osádky, systémy 

utajovaného přenosu dat), 

 Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov (filtrační a ventilační zařízení, dodávka 

elektrocentrál, komplexní zkoušky vozidel), 

 Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín (lafeta pro zbraně),  

 B.O.I.S. FILTRY, Blansko (prostředky modulárního maskování),  

 OPTOKON, Jihlava (datové sítě pro nástavbovou část, optické prvky kabeláže),  

 Ray Service, Staré Město (dodávka kabeláže do vozidel),  

 RETIA, Pardubice (kompletní architektura, design a výroba nástavby vozidel), 

 URC Systems, Prostějov (modulární rušičky, výsuvné anténní systémy), 

 Letecké přístroje Praha, Praha (vnitřní komunikační a diagnostické přístroje),  

 Meopta Systems, Přerov (integrované přístroje pro denní a noční vidění), 



 

 AKERMANN ELECTRONIC, Praha (speciální IT technika pro nástavbovou část a pracoviště 

štábu), 

  INTERLINK CS, Praha (komunikační systémy platformy Harris pro nástavbovou část). 

Podnik TATRA DEFENCE VEHICLE je v současnosti jediným světovým výrobcem vozidel Pandur II 8x8 

CZ. 
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Harmonogram dodávek 

P. 

č. 
Zboží 

Počty kusů, které mají být dodány v roce: 
Celkem 

v létech    

2019 - 2020 
2019 

do 15.12. 

2020 

do 15. 12. 

1. Pandury velitelsko-štábní 2 4 6 

2. Pandury spojovací 2 12 14 

3. Polní pracoviště štábu 2 4 6 

 

O holdingu CZECHOSLOVAK GROUP 

CZECHOSLOVAK GROUP (zkráceně CSG) je holding navazující na tradici československého průmyslu, 

který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné  

i civilní průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej vojenských a speciálních 

vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských 

produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla, 

stejně jako silniční dopravní a logistické služby. 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 stále rozrůstá. Podniky holdingu CZECHOSLOVAK GROUP v roce 2015 

vygenerovaly tržby v hodnotě 13,6 mld. Kč a v současnosti zaměstnávají přes 6 tisíc pracovníků. 

O společnosti TATRA DEFENCE VEHICLE 

TATRA DEFENCE VEHICLE je podnik, který se zabývá vývojem, výrobou a servisem nových moderních 

speciálních pozemních vozidel na kolových i pásových podvozcích. Oficiálně byl podnik otevřen za 

účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a dalších významných osobností veřejného života 

v květnu 2016. Vedle výroby speciální vojenských vozidel provádí i jejich opravy. Společnost TATRA 

DEFENCE VEHICLE je z hlediska českého obranného průmyslu významná nejen svým zaměřením, ale i 

faktem, že jde za posledních 25 let o první zcela nový podnik tradičního obranného průmyslu, který 
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v České republice vznikl. Podnik se na základě exkluzivního partnerství mezi skupinou 

CZECHOSLOVAK GROUP a koncernem General Dynamics European Land Systems (GDELS) zabývá jako 

jediný na světě výrobou kolových obrněných vozidel Pandur II 8x8 CZ, dále realizuje generální opravy 

tanků T-72 a funguje jako servisní středisko pro servis a generální opravy terénních vozidel na 

podvozcích Land Rover Defender. Pro automobilku TATRA Trucks dále realizuje speciální úpravy kabin 

pro vojenské verze vozidel TATRA T-810.  Aktuálně zaměstnává více než 70 pracovníků, cílový počet 

je 200 pracovních míst. 


