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VÝVOJ, VÝROBA, MODERNIZACE, OPRAVY A SERVIS 

VOJENSKÉ TECHNIKY 

PROFIL SPOLEČNOSTI

www.excaliburarmy.cz
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V lednu roku 2015 bylo uzavřeno 
strategické partnerství se společností 
General Dynamics o spolupráci na 
projektu kolového obrněného vozidla 
PANDUR II 8x8, díky němuž jsme posílili 
schopnosti výroby a údržby moderních 
pozemních vozidel.

HISTORIE 
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Naše historie sahá do roku 1995. Zpočátku 

hlavní náplň tvořil zejména prodej 

armádního, proviantního a zdravotnického 

materiálu, automobilní a vojenské techniky. 

Od roku 2000 naše společnost 
rozšířila svou činnost o prodej 
náhradních dílů pro vojenskou 
kolovou a pásovou techniku, 
prodej náhradních dílů na 
nákladní vozidla, zbraně, 
munici a další vojenský 
materiál.                                 

V roce 2005 byla otevřena provozovna  
v Přelouči v bývalém státním vojenském 
opravárenském podniku, kde násladně 
došlo k velkým opravám a investicím,  
s čímž souvisela i opravená 
administrativní budova, kam se posléze 
přestěhovalo vedení společnosti a část 
administrativy. Především však díky této 
akvizici jsme získali opravárenské  
a servisní kapacity a postupně  
jsme začali proměnu  z obchodní  
na výrobní společnost.

Od roku 2012 si EXCALIBUR 
ARMY pronajala část 
státního podniku VOP 026 
Šternberk. 

Na začátku 2013 jsme koupili celý 
tento výrobní podnik, který má více 
než 60-letou tradici v opravách, výrobě 
vojenské techniky a náhradních dílů. 
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SOUČASNOST

Šternberk
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V současné době se zaměřujeme na vývoj 

vlastních produktů, které jsou následně úspěšně 

obchodovány a zaváděny do výroby.

V červnu roku 2018 jsme jako symbol 
přerodu z obchodníků s armádními 
přebytky na předního hráče 
středoevropského obranného průmyslu  
s rozsáhlým vlastním vývojem kompletně 
proměnili logo a vizuální prezentaci firmy.

Pro toto období je charakteristické intenzivní 
tempo vývoje. Mezi naše úspěšné projekty 
patří vozidla AM-70 EX, PATRIOT a jeho 
konfigurace CZS-15 TRITON pro Hasičský 
záchranný sbor České republiky, dokončení 
vývoje systému DANA M2, dále prototyp 
samohybné houfnice ráže 155 mm DITA  
a vyprošťovací vozidlo TREVA-15. Zahájili jsme 
rovněž sériovou výrobu balistických kabin  
pro podvozky TATRA. 

Otevřeli jsme nově vybudované vývojové centrum 
se zázemím pro konstrukční vývoj, včetně nových 
3D technologií a prostory sloužící k prezentaci 
společnosti. 

V současnosti u nás pracuje přes 500 zaměstnanců.

Rozšířena bude i opravna 
motorů, a v budoucnosti dojde 
ve šternberském areálu k další 

výstavbě, díky čemuž budeme dále 
rozšiřovat své kapacity a nabídku.
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Hlavním předmětem naší činnosti jsou opravy, modernizace, vývoj  

a výroba vojenské techniky - a veškeré s tím spojené služby, od dodávek 

náhradních dílů, generálek motorů, přes dodávky zbraní a munice, 

po výcvik a další poprodejní služby. Zabýváme se celým spektrem 

techniky pozemních sil - BVP, tanky, houfnicemi, raketomety, kolovými 

transportéry, ženijní technikou, PVO technikou, ale i Land Rovery  

nebo nákladními vozy TATRA. 

Své schopnosti nabízíme i ve strojírenské výrobě, v níž naše 

technologické vybavení umožňuje přípravu a dělení materiálu, obrábění 

na CNC strojích, přípravu povrchu a lakování, předmontáž, montáž  

a následné testování a balení výrobků.

NABÍZENÉ SLUŽBY

VLASTNÍ VÝVOJ

MODERNIZACE

RENOVACE

PODPORA ŽIVOTNÍHO CYKLU

OBCHOD
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Naše společnost disponuje vlastním výzkumným a vývojovým centrem, včetně specializované 

prototypové dílny, kde se každým rokem vyvíjí nová vozidla nebo se pracuje na jejich vylepšeních. Svými 

vlastními řešeními se tak snažíme zajistit nejen budoucnost naší společnosti, ale i dále rozvíjet dlouhou 

a bohatou tradici obranného průmyslu v České republice.

Naši konstruktéři a inženýři také kromě obrněných vozidel inovují i další hardwarové a softwarové 

aplikace, například primární i záložní pohonné systémy či komplexní ovládání dělostřeleckých zbraní.

Námi nově vyvinuté produkty 

podrobujeme před jejich uvedením 

na trh náročným zkouškám, 

prohlídkám a kontrolám.

PATRIOT je modulární platforma na podvozku TATRA. 

Může být upraven pro různé účely díky variabilním 

rozměrům kabiny, úrovním ochrany osádky či vybavení. 

Příkladem úpravy na klíč je speciální zodolněné vozidlo 

TRITON pro Hasičský záchranný sbor České republiky.

Dalším zajímavým a exportně úspěšným projektem  

je dekontaminační vozidlo TMVA DECON-17 EX  

na podvozku TATRA 4x4. Vozidlo může v několika 

nádržích přepravovat až 2 400 l dekontaminačních látek 

a za pomoci výkonného tlakového agregátu zajisťovat 

dekontaminaci vojenské techniky nebo osob.

Salvový raketomet ráže 122 mm s kapacitou 80 raket 

s ohromnou ničivou silou. Raketomet je vybavený 

systémem řízení palby s balistickým počítačem  

a navigačním systémem založeným na GPS  

nebo inerciální navigaci. Raketomet je možné ovládat 

automaticky, poloautomaticky, manuálně a v nouzi 

ručně.

DITA je zatím posledním produktem našeho 

dělostřeleckého programu. Od svého uvedení  

v roce 2021 je předmětem odborného zájmu díky 

minimální dvoučlenné osádce, rychlosti nasazení  

a inovativnímu designu svých systémů. Věžová nástavba 

je schopna autonomního provozu a lze ji tak umístit 

na jiné vhodné podvozky.

VLASTNÍ VÝVOJ

VLASTNÍ VÝVOJ

PATRIOT TMVA DECON-17 EX RM-70 VAMPIRE155 mm ShKH DITA

Nový mostní automobil AM-70 EX je určený k přepravě, 

položení a naložení  jednoho mostního pole,  

které rychle překlene vodní i suchou překážku a vytvoří 

most o nosnosti třídy MLC 70. Postupným spojením 

více mostních polí za použití výsuvné podpory je 

možné vybudovat most i přes 100 m dlouhý. Navazuje 

na předchozí úspěšné vozidlo AM-50 EX, které dosáhlo 

exportních úspěchů.

AM-70 EX
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Díky vlastnímu vývoji zajišťujeme modernizaci vojenské 

techniky, motorů a dílů na míru dle potřeb zákazníka.

Samohybná houfnice DANA M2 představuje nejnovější generaci modernizace 

osvědčené houfnice vz. 77 DANA. Modernizace se dotkla všech součástí vozidla,  

ale hlavním vylepšením je zakomponování moderního systému řízení palby  

s balistickým počítačem, inerciální navigací nebo automatickým zaměřením děla. 

Díky vylepšené hydraulice se zkrátilo zaujetí, opuštění palebné pozice a provedení 

úkolu, na méně než polovinu původního. Vizuálně vozidlo zaujme na míru 

vyprojektovanou nízkou pancéřovanou přetlakovou kabinou.

Tento modernizační balík pro vozidla BVP představuje to nejlepší, čeho je možné na této 

platformě dosáhnout a za minimálních nákladů ve srovnání s pořízením nových BVP získat 

vozidlo, které je schopné bojovat ve 21. století. Oproti původnímu BVP se modernizace 

dotkla všech oblastí - MEXCA nabízí například zesílenou balistickou i protiminovou ochranu, 

pohonnou jednotku v podobě powerpacku a moderní komunikační zařízení. Vozidlo je možné 

vybavit různými věžemi dle požadavku zákazníka, a nebo také další přídavnou ochranou.  

Modernizaci lze realizovat také částečně dle potřeb zákazníka.

Hlavní bojový tank T-72 v modernizačním balíčku SCARAB nabízí především 

zvýšení odolnosti a zlepšení schopností vedení palby. Podstatným způsobem  

se zvýšila balistická ochrana přední části korby tanku, přední a boční části 

bojové věže díky instalaci nového přídavného reaktivního pancéřování. SCARAB 

je také vybaven velitelem dálkově ovládanou zbraňovou stanicí s protiletadlovým 

kulometem, zvýšeným výkonem motoru a modernizovanými optickými přístroji.  

V případě požadavku zákazníka lze na tanku realizovat i další vylepšení.

DANA M2 IFV MEXCAT-72 SCARAB

MODERNIZACE

MODERNIZACE
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Na základě toho poté proběhne požadovaná oprava. V případě generální opravy je celé vozidlo kompletně 

demontováno, jednotlivé skupiny a podskupiny dále rozebrány, omyty, zkontrolovány a vadné díly buď 

opraveny, nebo kompletně nahrazeny, a po opětovném sestavení důkladně testovány, aby byla zaručena 

plná funkce včetně záruky. Celý proces podléhá systému řízení jakosti certikovanému dle norem  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i vojenské AQAP 2110.

Díky našim kapacitám a zkušenostem jsme schopni zajistit celý životní 

cyklus námi vyráběné a opravované techniky, od návrhu a vývoje, 

přes výrobu, servis, modernizace, generální opravy až po ekologickou 

likvidaci nepotřebné techniky, nebo konzervaci a ukládání technik.

Pro každý obchodní případ jsme připraveni nabídnout špičkové služby 

- včetně právního servisu, licenčního a celního řízení, balení, dopravy, 

a především poprodejní služby v podobě zajištění servisu, dodávek 

náhradních dílů, dokumentace či zaškolení.

PODPORA ŽIVOTNÍHO CYKLU

OBCHOD A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

RENOVACE
RENOVACE

PODPORA 
ŽIVOTNÍHO 

CYKLU

OBCHOD  
A SOUVISEJÍCÍ 

SLUŽBY

Před každou zahájenou opravou jakéhokoliv produktu se provádí kontrolní proces - defektace.  

To znamená důkladnou odbornou prohlídku a zdokumentování všech závad nebo vadných dílů. 

V-6M-K37 T3C-930UTD-20 S1JAMZ-238NV-6MV-55A V-55 AM2 V-46.6 V-84 KAMAZ-7401 V-6-P1 UTD-29TE 2T 1050

V šternberském areálu je rovněž zřízené autorizované 

servisní centrum TATRA.



EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Kodaňská 521
101 00  PRAHA 10 
Czech Republic

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
Olomoucká 1841/175
785 01  ŠTERNBERK 
Czech Republic

e-mail obchod@excaliburarmy.cz
tel. +420 585 083 111

www.excaliburarmy.cz
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