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KOPŘIVNICE Kopřivnická automobilka Tatra rozšířila svou spolupráci s armádou. Před pár dny
podepsala smlouvu o vzájemné spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. Smlouva umožní studentům
například odborné stáže či exkurze v konstrukční kanceláři, zkušební laboratoři a výrobním zařízení
Tatry, na druhou stranu se univerzita podělí o své vědecké výzkumy. „Spolupráce se promítne i do
vývoje produktů společnosti Tatra Trucks,“ uvedl mediální zástupce společnosti Daniel Potocký.
Pro automobilku je spolupráce důležitá i proto, že velkou část její produkce tvoří vojenská
technika. „Poměr civilních vozidel a speciálních je přibližně v poměru padesát na padesát,“ přiblížil
Potocký.
V loňském roce například kopřivnická automobilka představila obrněný kolový speciál Titus.
„Obrněné vozidlo Titus zatím existuje v několika prototypech. Zájem potenciální zákazníci projevují,
patří mezi ně například Armáda České republiky,“ informoval Potocký.
Armáda plánuje využít vozidlo jako univerzální podvozkovou platformu pro celou řadu
modifikací. „V současné době je připravována zakázka na pořízení dvaačtyřiceti kusů vozidel
velitelsko-štábních a spojovacích. Uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2017. Dodávky těchto
vozidel by se měly uskutečnit do konce roku 2023,“ uvedl za ministerstvo obrany mluvčí Jiří Caletka.
Do konce letošního roku má pak Tatra dodat armádě i několik desítek dalších vozidel. „Jedná se o 26
nákladních terénních středních automobilů, 18 nákladních terénních těžkých automobilů a 12
automobilů T-815 – nakladačů kontejnerů,“ informoval Caletka. Další velkou armádní zakázkou je
dodání 41 modifikovaných automobilů Tatra 8x8 s prodlouženou pancéřovou kabinou.
Automobilka spolupracuje také se zahraničními klienty. Jedním z posledních velkých kontraktů
je dodávka pro Jordánsko. Největším exportním teritoriem pak má být Indie, kam chce letos Tatra vyvézt
223 speciálů do služeb ozbrojených sil. K čerstvým významným obchodům přibyl také Egypt, kam
letos z Kopřivnice vycestuje 120 speciálů.
Tatra plánuje do pěti let zvýšit celkovou kapacitu výroby všech vozidel na 1 800 kusů ročně. Loni
jich vyrobila 858.
***
Největším exportním teritoriem pak má být Indie, kam chce letos Tatra vyvézt 223 speciálů pro
ozbrojené síly.
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