
Modernizační projekty AČR 

 

1. Víceúčelový vrtulník 

Pořízením víceúčelových vrtulníků (náhrada Mi-35/24V) včetně výzbroje a munice bude 

vrtulníkové letectvo postupně rozvíjet schopnosti pro plnění úkolů bojové podpory jednotek 

pozemních a speciálních sil na území ČR i v zahraničních operacích a plnění úkolů protivzdušné 

obrany ČR. 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro pořízení víceúčelového vrtulníku. 

Specifikace: 

• Dvoumotorový víceúčelový vrtulník; 

• Osádka: 2x pilot, 2x palubní personál (technik/střelec); 

• 25-30 let životnosti; 

• Celkem 12 vrtulníků. 

1. Požadavky na plněné úkoly: 

• Palebná podpora jednotek pozemních sil; 

• Ozbrojený doprovod vojsk na přesunu, doprovod transportních vrtulníků; 



• Podpora operací speciálních sil; 

• Působení proti pomalu a nízko letícím vzdušným cílům; 

• Letecká služba pátrání a záchrany a bojová záchrana osob; 

• Letecký odsun raněných – CASEVAC; 

• Vzdušná přeprava osob a materiálu; 

• Taktické vzdušné výsadky; 

• Spolupráce s IZS; 

2. Všeobecné požadavky: 

• Schopnost plnění úkolů ve dne a v noci; 

• Přeprava min. 8 vojáků (pozemní síly) s výstrojí a výzbrojí; 

• Schopnost CASEVAC – min. 2 ks nosítek v nákladové kabině; 

• Celková hmotnost pro přepravu v nákladové kabině min. 960 kg; 

• Palivové nádrže zabezpečeny proti úniku paliva a výbuchu následkem bojového poškození, 

nebo při nehodě; 

• Ochrana proti střetu s dráty – Wire Strike Protection Systém. 

3. Výkonové a letové charakteristiky 

• Min. dolet 550 km; 

• Min. cestovní rychlost 260 km/h; 

• Operační dostup min. 4000 m. 

4. Výzbroj 

• Střelecká výzbroj: Kanón nebo kulomet ovládaný pilotem a kulomet ovládaný palubními 

střelci; 

• Raketová výzbroj: Protizemní řízené střely, neřízené rakety a laserem naváděné rakety; 

• Systémy aktivní a pasivní ochrany. 

  



2. Radiolokátor typu MADR 

Radiolokátory budou prvotně určeny k vytvoření radiolokačního pole na malých výškách pod 

3000 m k detekci kooperujících i nekooperujících vzdušných cílů, k doplnění radiolokačního pole 

vytvořeného radiolokátory typu FADR. Tyto radiolokátory budou nasazeny v sestavě 

radiotechnického vojska a do sestavy úkolových uskupení pozemní protivzdušné obrany (PVO). 

Důvodem k pořízení této komodity je náhrada stávající zastaralé radiolokační techniky, technicky 

a účelově nevyhovující pro plnění operačních úkolů, které již skončila doba technické životnosti. 

Dalším důvodem je dosažení technických parametrů srovnatelných s běžnými standardy moderní 

radiolokační techniky a splnění technických doporučení ICAO, EUROCONTROL a EUROCAE.  

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro pořízení radiolokátoru typu MADR. 

Specifikace: 

• 8 ks MADR; 

• Identifikace vlastní/cizí prostřednictvím módu 5 IFF; 

• Integrace do provozovaných systémů velení a řízení AČR a NATO;  

• Mobilita systému; 

• Radiolokační technologie 3D; 

• Duální funkce (režimy vhodné i pro potřeby pozemní PVO); 



• Režim činnosti detekce a malých a nízkoletících cílů; 

• Životnost min. 20 let. 

1. Obecné: 

• Frekvenční pásmo 2,9 – 3,4 GHz; 

• Maximální dosah min. 250 km (režim detekce; 

• Výškový strop min. 30 km; 

• Azimut 360°; 

• Minimální elevace -2°; 

• Maximální elevace min. 30°/min. 70°; 

• Instalace na český podvozek Tatra T-815; 

• Propojitelnost se systémy velení a řízení AČR a NATO; 

• Přepravitelnost po železnici a leteckými prostředky. 

2. Kapacita zpracování 

• Doba rozvinutí (výdej informací)/svinutí do 60 minut; 

• Doba uvedení do provozu (je rozvinuto, ale vypnuto) do 5 minut. 

3. Klimatické podmínky provozu 

• Venkovní teplota od -32 do +50 °C; 

• Rychlost větru pracovní do 30 m/s; 

• Rychlost větru maximální do 50 m/s; 

• Vlhkost 90% při +30 °C. 

  



3. Pásové bojové vozidlo pěchoty 

Ve výzbroji AČR je provozováno zastaralé bojové vozidlo pěchoty BVP-2 a jeho modifikace. 

Schopnost BVP-2 plnit palebné úkoly je za snížené viditelnosti značně omezena. Vozidlo je 

z dlouhodobého hlediska nenasaditelným prostředkem, protože nemá systém datového přenosu 

informací, není zařaditelné do operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil, nemá 

systém řízení palby a poskytuje pouze základní ochranu osádce proti protitankovým minám, 

improvizovaným výbušným nástrahám a působení palebných prostředků a střepin.  Používaná munice 

BVP-2 není standardizována v rámci NATO. 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro náhradu PBVP. 
 

Specifikace: 

• osádka 3 osoby + 6 mechanizované družstvo + 2 specialisté – celkem 11 osob; 

• 7 variant (bojová, velitelská, průzkumná, ženijní, zdravotnická, dělostřelecký průzkum, 

vyprošťovací); 

• 30 let životnosti, minimálně 10 000 km do GO; 

• pořízení v letech 2020 - 2025. 

 

1. Programovatelná munice pro kanon 

• 30 x 173 mm. 

2. Spřažený kulomet ráže 7,62 x 51 mm NATO 



3. Protitankový raketový komplet 

• třetí nebo vyšší generace ATGM. 

4. Zadýmovací zařízení (výmetné zadýmovací granáty) 

• vytvoření dýmové clony v okruhu 360° v okolí vozidla. 

5. Zaměřovací systém střelce a velitele 

• ID MBT minimálně 4000 m ve dne a 3500 m v noci. 

6. Balistická ochrana (všechny verze) 

• základní úroveň ochrany dle STANAG 4569; 

• přídavné modulární pancéřování s úrovní ochrany dle STANAG 4569; 

• možnost instalace systémů Soft Kill a Hard Kill; 

• ochrana proti IED rušící subsystém proti aktivaci IED; 

• kolektivní systém automatizované CBRN ochrany. 

7. Konfigurace pozorovacích a dálkových systémů 

• senzorické systémy – denní pozorovací systém (CCD kamera), noční pozorovací systém  

(IR kamera), laserový dálkoměr pro zbraňový systém. 

8. Mobilita (všechny verze)  

• Minimální měrný výkon motoru 18 kW/t; 

• minimální rychlost na silnici 65 km/h; 

• minimální rychlost v terénu 40 km/h i více; 

• dojezd minimálně 500 km; 

• letecká přepravitelnost letouny C17H, IL-76MF, An 124, A400M. 

9. Spojovací a informační systémy (všechny verze) 

• systému vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT a utajovaného spojení); 

• komunikace se sesednutým výsadkem; 

• integrace národního systému velení a řízení - BVIS (BMS); 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou; 

• systém bojové identifikace. 



4. Dělo ráže NATO 

AČR v současné době disponuje 152 mm ShKH vz. 77 DANA, které však již zastaraly a nepostačují 

k naplňování dnešních požadavků a standardů na kompatibilitu s ráží NATO, dostřel, druhy použitelné 

munice či systém velení a řízení palby.  

          

          Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro pořízení děla ráže NATO. 

Specifikace: 

• osádka do 4 osob; 

• autonomní zbraňový komplet; 

• dostřel přes 40 km; 

• sekvenční palba se současným dopadem střel na cíl (MRSI); 

• 25 let životní cyklus; 

• celkem 52 samohybných děl; 

1. Samohybné dělo 

• ráže 155 mm; 

• délka hlavně 52 ráží. 

2. Munice 

• tříštivo-trhavá, dýmová, osvětlovací (HE, SMK, ILL); 



• speciální a přesně naváděná munice (PGM/ PGK- precision guided munition/kit). 

3. Vedení nepřímé střelby   

• automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva; 

• automatické zamíření;   

• alespoň poloautomatické nabíjení; 

• minimálně 5-6 výstřelů za minutu. 

4. Zařízení pro zjišťování počáteční změny rychlosti střel 

5. Maskování a vlastní ochrana 

• multispektrální modulární mobilní maskování; 

• alespoň 7,62 mm kulomet NATO.  

6. Balistická ochrana  

• protiminová ochrana; 

• ochrana proti dělostřeleckým šrapnelům a pěchotným zbraním. 

7. Mobilita  

• podvozek 8×8 TATRA; 

• rychlost na silnici alespoň 70 km/h; 

• rychlost v terénu alespoň 30 km/h; 

• dojezd minimálně 500 km; 

• pomocná zdrojová jednotka (APU); 

• vzdušná přepravitelnost. 

8. Spojovací, informační a jiné systémy 

• systému vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení; 

• integrace národního systému velení a řízení; 

• integrace systému řízení palby dělostřelectva;   

• GPS a inerciální navigační systém; 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou; 



• systém bojové identifikace; 

• kolektivní systém automatizované ochrany proti ZHN. 

  



5. Lehké obrněné vozidlo (CBRN – Chemical Biological Radiological Nuclear defense) 

 

Tyto obrázky jsou pouze ilustrační a reprezentují zvolenou podvozkovou platformu IVECO pro náhradu vozidel RCHPz. 

Specifikace: 

• osádka 2 osoby; 

• 25 let životnosti; 

• celkem 40 vozidel  S-LOV CBRN + 40 vozidel  LOV-CBRN II. 

1. Kombinovaná zbraňová stanice 

• Kulomet FN MAG ráže 7,62 x 51 mm NATO. 

2. Určení 

Párová vozidla jsou tvořena soupravou vozidla S-LOV-CBRN a vozidla LOV-CBRN II. Obě vozidla budou 

vybudována na stejné podvozkové platformě. 

Jejich speciální účelová nástavba bude přizpůsobena pro úkoly spojené s: 

• detekcí CBRN látek a průmyslových nebezpečných látek; 

• taktickým odběrem vzorků;  

• provedením pěšího radiačního a chemického průzkumu; 



• zabezpečením klíčových prvků bojových sestav v oblasti CBRN; 

• meteorologickým pozorováním; 

• dekontaminací osádky a vozidla; 

• přepravou materiálu a zásob pro plnění úkolu na tři dny bez nutnosti doplnění zásob; 

• zabezpečením směnnosti osádek.  

3. Spojení 

• systému vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení; 

• komunikace se sesednutým výsadkem; 

• specializované aplikační programové vybavení s automatizovaným informačním 

managementem a integrací národního systému velení a řízení - BVIS (BMS); 

• systém bojové identifikace. 

4. Ochrana (obě vozidla) 

• balistická ochrana minimálně úrovně 2 podle STANAG 4969 a protiminová ochrana 

minimálně stupně 2a podle STANAG 4569; 

• ochranným vícepásmový, digitální rušič. 

5. Detektory 

• detekce biologických, bojových chemických a vybraných průmyslových toxických látek; 

• detekce ionizujícího záření od úrovně přírodního pozadí; 

• měření základních parametrů meteorologické situace. 

6. Mobilita (obě vozidla)  

• rychlost na silnici 90 km/h; 

• minimální rychlost v terénu 5 km/h; 

• dojezd minimálně 300 km; 

• letecká přepravitelnost letouny C-130 HECRULES včetně možnosti přepravitelnosti vozidla v 

podvěsu pod vrtulníkem.  



6. Kolové bojové vozidlo pěchoty - KBVP 

 

Specifikace: 

• osádka 3 osoby + 6 mechanizované družstvo + 2 specialisté – celkem 11 osob; 

• 7 variant (bojová, velitelská, průzkumná, průzkumná s radarem, ženijní, zdravotnická); 

• 20 let životnosti; 

• celkem 107 vozidel. 

1. Balistická ochrana (všechny verze) 

• navýšení úrovně dle STANAG 4569. 

2. Spojovací a informační systemy 

• systému vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanice (2 ks) pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT 

a utajované spojení); 

• komunikace se sesednutým výsadkem; 

• vysílačkový usměrňovač (router); 

• dva terminály integrace národního systému velení a řízení – BVIS (BMS); 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou; 

• systém bojové identifikace. 

3. Konfigurace pozorovacích a dálkových systémů 

• implementace čistících systémů pro pozorovací přístroje velitele a střelce; 



• implementace prvků mechanické ochrany zbraňové stanice. 

  



7. Samohybný minomet 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje národní preference pro náhradu 120 mm samohybného minometu. 

Specifikace: 

• osádka do 4 osob; 

• autonomní zbraňový komplet; 

• 25 let životní cyklus; 

• celkem 62 samohybných minometů. 

 

1. Samohybný minomet 

• ráže 120 mm. 

2.      Munice  

• tříštivo-trhavá (HE); 

• dýmová (SMK); 

• osvětlovací (ILL/ILL IR). 

3.     Vedení nepřímé střelby 

• automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva; 



• automatické zamíření. 

4.     Vedení polopřímé a přímé střelby    

• dálkoměr; 

• optoelektronické pozorovací zařízení. 

5.    Zadýmovací zařízení (výmetné zadýmovací granáty) 

• vytvoření dýmové clony v okolí vozidla. 

6.    Balistická ochrana  

• protiminová ochrana; 

• ochrana proti dělostřeleckým šrapnelům a pěchotním zbraním. 

7.    Mobilita 

• měrný výkon motoru 18-25 kW/t; 

• rychlost na silnici alespoň 70 km/h; 

• rychlost v terénu alespoň 40 km/h;  

• dojezd 400 - 500 km; 

• letecká přepravitelnost. 

8.    Spojovací a informační systémy 

• systém vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení, TACSAT; 

• komunikace se sesednutou obsluhou; 

• integrace národního systému velení a řízení;  

• integrace systému řízení palby dělostřelectva; 

• GPS a inerciální navigační systém; 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou; 

• systém bojové identifikace;  

• kolektivní systém automatizované CBRN ochrany. 

  



8. JAS-39 Gripen 

 

Do roku 2020 bude pro letouny JAS 39 Gripen pořízena schopnost ničení pozemních cílů použitím 

přesně naváděné munice integrací softwarového vybavení, pořízením pylonů ve standardu NATO a 

laserového průzkumného a zaměřovacího kontejneru (LDP). Dále budou realizovány projekty pořízení 

brýlí nočního vidění a utajovaného hlasového a datového spojení. Bude modernizován identifikační 

mód odpovídače na standard IFF mode 5. 

Do roku 2025 budou pro letouny JAS 39 Gripen integrovány nové typy protiletadlových řízených 

střel krátkého i středního dosahu pro letoun. Bude navýšena schopnost podpory pozemních sil v 

ničení pozemních cílů za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, zavedením GPS naváděné 

letecké munice. 

  



9. Protiletadlový komplet SHORAD (Short Range Air Defence) 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační schéma možného složení palebné baterie. 

Specifikace: 

• celkem 4 protiletadlové raketové baterie (plrbat); 

• počet FDC (středisek řízení palby) v plrbat – 1 spr.; 

• počet OZ (odpalovacích zařízení) v plrbat  – 4 spr.; 

• počet RL (3D radiolokátorů) v plrbat – 1 spr.; 

• počet ŘS na OZ – min 4 spr.; 

• počet nabíjecích přepravníků na baterii – 2 spr.; 

• počet servisních vozidel na baterii – 1 spr.; 

• prvotní výcvik specialistů, zařízení údržby a logistiky, sady náhradních dílů a jednotek. 

1.    Palebné schopnosti 

• Naplnění schopností kategorie SHORAD (MSAM) v oblasti dálkového a výškového dosahu; 

• Požadavek na RL navádění PLŘS; 

• Doplerovská rychlost postřelovaných cílů od -400 do 700 m/s; 

• Počet současně ničených cílů min 5; 

• Postřelování letounů, vrtulníků, ŘSPDL, UAV (do 0,1m2 RCS); 

• Pravděpodobnost zničení cíle v PÚP min 0,8; 



2. Vytrvalost 

• Klimatická odolnost dle  STANAG 2895 A1, A2, A3, C1; 

• Operační použití 24/7. 

3. Přežití 

• Balistická ochrana kontejnerů a kabin vozidel dle STANAG 4569 Level 2; 

• Je požadováno mobilní maskování a maskovací nátěr; 

• Odolnost proti účinkům aktivního a pasivního rušení EMC; 

• Navigační systém INS; 

• Filtroventilační zařízení; 

• Automatický protipožární systém. 

4. Spojovací a informační systém  

• Jsou požadovány komunikační protokoly: 

o Link 16 a 11B; 

o Data links LLAPI; 

o Data links JREAP-C; 

o Data links Asterix 32/48; 

o Data links AWCIES. 

• Propojení s C2 CZE GBAD; 

• Propojení s ACCS/CRC; 

• LAN datové připojení. 

5.    Manévrové možnosti 

• Podvozek - Tatra 815-7 8x8; 

• Je požadován železniční transport a vzdušný transport (C-130, C17, A400M); 

• Modularita činnosti FDC a OZ na i bez podvozku. 

6.    Ostatní požadavky 

• Zapojení průmyslu ČR do pořízení; 

• 20 let životnosti; 



• Požadované utajení -  NATO SECRET. 

  



10. Modernizace tanku T-72M4CZ 

 

Specifikace: 

• osádka 3 osoby; 

• 3 varianty (bojová, velitelská, vyprošťovací); 

• 15 let životnosti; 

1. Zaměřovací systém střelce a velitele 

• ID vozidel a osob na vysokou vzdálenost ve dne i v noci; 

•  senzorické systémy – denní pozorovací systém (CCD kamery), noční pozorovací systém 

(prioritně IR kamery). 

2. Spojovací a informační systémy 

• systém vnitřní komunikace (intercom); 

• VKV/UKV radiostanic pro hlasové a datové spojení (BVIS, BFTS, GPS a jedna z nich prioritně 

určena pro TACSAT v utajovaném spojení; 

• zesilovač vysílačky; 

• terminály integrace národního systému velení a řízení - BVIS (BMS); 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou; 

• systém bojové identifikace; 

• protipožární a protivýbušný systém tanku. 

 



3. Pohonná jednotka 

 modernizace palivové soustavy motoru; 

 modernizace řídící jednotky motoru; 

 modernizace automatické převodovky a řídící jednotky.   

  



11. Doprovodný most 

        

                            Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro náhradu AM 50. 

Specifikace: 

• osádka 3 osoby; 

• mobilní mostní prostředek k zabezpečení pohybu jednotek mimo dotyk s nepřítelem; 

• schopnost přemostění překážky o šířce minimálně 24 m pomocí 2 ks mostních polí;  

• 20 let životnosti; 

• celkem 12 vozidel. 

1.    Kabina osádky 

• přepravní kapacita 4 vojáci; 

• balistická ochrana min. úroveň LEVEL 2 dle STANAG 4569, AEP-55; 

• kabina vybavená FVZ (kolektivní systém automatizované CBRN ochrany) a klimatizací. 

2.    Podvozek 

• kolová terénní platforma min. 8x8 (nejlépe platforma již zavedená v AČR); 

• brodivost min. 1,4 m; 

3.    Most 

• jednoproudý, nůžkové nebo vysouvací sekce; 

• plná nebo kolejová mostovka s možností doplnění dodatečných vozovkových panelů; 

• nosnost min. MLC 70; 

• možnost přemostění překážky jedním mostním polem min. 12 m; 

• šířka vozovky mezi obrubníky min. 4 m. 



4.    Mobilita   

• maximální rychlost na komunikaci (včetně nákladu) min. 90 km/h; 

• letecká přepravitelnost a přepravitelnost na železnici; 

• dojezd minimálně 500 km; 

• schopnost překonání kolmé překážky min. 0,5 m. 

5.    Spojovací a informační systémy 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení; 

• diagnostický systém vozidla s otevřenou architekturou. 

  



12. Pontonová mostová souprava PMS 

 

      Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro náhradu PMS. 

Specifikace:  

• mobilní plovoucí (pontonový) mostní prostředek; 

• schopnost přemostěni jedné překážky o šířce až 150 m pomocí 24 ks říčních dílů, 6 ks 

břehových dílů, 3 ks vozovkové pokládky, 12 ks motorových vlečných člunů k postrku mostu  

a soulodí a 2 ks motorových útočných člunů; 

• 20 let životnosti. 

1.    Kabina osádky 

• přepravní kapacita 4 osob; 

• balistická ochrana min. úroveň LEVEL 2 dle STANAG 4569, AEP-55; 

• kabina vybavená FVZ (kolektivní systém automatizované CBRN ochrany) a klimatizací. 

2.    Podvozek 

• kolová terénní platforma min. 8x8 (nejlépe platforma již zavedená v AČR); 

• brodivost min. 1,4 m a přizpůsoben častému provozu ve vodě (vodotěsná elektroinstalace, 

schránky a podvozkové skupiny); 

• možnost zaměnitelnosti přepravovaného materiálu (břehový nebo říční pontonový díl); 

3.    Most 

• pontonová souprava určená ke zřizování plovoucích mostů a přívozových soulodí k přepravě 

kolové i pásové techniky; 

• použitelnost pontonů při minimální výšce vodní hladiny 1,0 m; 

• most je složen z břehových dílů, říčních dílů a vozovkových desek; 



• jednoproudý; 

• nosnost min. MLC 80 při minimální délce mostu 150 m; 

• možnost sestavovat soulodí s minimální nosností MLC 80; 

• přípustná rychlost proudu min. 2 m/s. 

4.    Mobilita 

• maximální rychlost na komunikaci (včetně nákladu) min. 90 km/h; 

• letecká přepravitelnost a přepravitelnost na železnici; 

• dojezd minimálně 500 km. 

• schopnost překonání kolmé překážky min. 0,5 m. 

5.    Spojovací a informační systémy 

• VKV/UKV radiostanice pro hlasové a datové spojení; 

  



13. Transportní letouny CASA C-295M a C-295W 

 

Modernizace letounů: 

V 1. fázi modernizace letounů CASA C-295M v letech 2019-2020 dojde ke splnění požadavků  

na vybavení státních letadel v souladu s projektem EU - SES/SESAR.  

Ve 2. fázi modernizace letounů CASA C-295M v letech 2021-2023 dojde ke splnění požadavků 

NATO, v rámci Capability Targets a současně přijaté standardizační dohody, zejména na rozpoznání 

cizích a vlastních letounů (IFF). 

Nákup 2 letounů CASA C-295W: 

Záměrem je navýšit tabulky počtů transportních letounů CASA o dva letouny z důvodu omezené 

přepravní kapacity stávající flotily a zabezpečení úkolů plněných transportními letouny. Pořízením 

dojde ke zvýšení schopností flotily CASA zabezpečit přepravu osob/materiálu a další stanovené úkoly 

ve prospěch OS ČR.  Pořizované letouny zabezpečí i přepravu ústavních a vládních činitelů a nahradí 

tak v plnění úkolů i letouny Jak-40 v souvislosti s jejich končící životností.  

  



14. Mobilní komplet pasivního systému „Deployable Passive ESM Tracker“ 

 

 
 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje reálný komplet DPET. 

 

Armáda České republiky se v rámci dvou deklarovaných specializací ve struktuře NATO zaměřuje 

na oblast pasivních sledovacích systémů jako součásti Joint, Intelligence, Surveillance, 

Reconnaissance (JISR). Svými zavedenými prostředky elektronického boje zejména technologií 

pasivních sledovacích systémů a schopnostmi průzkumu se již plnohodnotně zapojila do systémů C4 - 

Command, Control, Communication, Computer JISR NATO.  

Cílem pořízení dvou mobilních kompletů systémů Deployable Passive ESM Tracker (DPET) tzn. 

mobilních pasivních systémů na bázi již v AČR zavedeného systému VERA NG je udržení technologické 

úrovně a schopností vedení elektronického boje. Systém musí dosáhnout schopnosti zpracovávání 

všech moderních pulsních signálů (RADAR, SIF, IFF, AIS, ADS/B, atd.) pro operační nasazení v plném 

spektru operací NATO v systému JISR.  

  



15. Kolové bojové vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ) 

 

     Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro pořízení KOVVŠ. 

Specifikace: 

• osádka 4 osoby (řidič, velitel osádky, 2x operátor komunikačních prostředků); 

• prvek místa velení praporního typu; 

• celkem 39 vozidel; 

• samostatnou součástí stan pro práci štábu s kompletní výbavou (10 pracovních míst). 

1. Balistická ochrana  

• dle STANAG 4569. 

2. Výzbroj 

• lafetovaná výzbroj – kulomet MINIMI 7,62 mm. 

3. Ochrana proti ZHN 

• detektor toxických látek RAID XP; 

• přístroj pro kontrolu radiace; 

• filtroventilační zařízení FVZ-98M. 

4. Komunikační a informační výbava 

• systém vnitřní komunikace (Interkom); 

• VKV/UKV radiostanice (1 ks) pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT 

a utajené spojení); 

• terminál INMARSAT BGAN; 



• radioreléová stanice pro připojení do systému brigády (BÚU); 

• routery BLACK a RED pro datovou komunikaci a IP telefonii; 

• servery a diskové úložiště IS OTS VŘ PozS; 

• dvě pracovní stanice ASVŘ; 

• systém bojové identifikace – pasivní. 

5. Pomocné vybavení 

• diagnostika vozidla; 

• automatický výsuvný stožár; 

• vozidlové a stacionární anténní systémy; 

• pomocná napájecí jednotka. 

  



16. Kolové bojové vozidlo spojovací (KOVS) 

 

            Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro pořízení KOVS. 

Specifikace: 

• osádka 4 osoby (řidič, velitel osádky, 2x operátor komunikačních prostředků); 

• pro zabezpečení spojení v rádiových sítích a směrech systému velení a řízení; 

• celkem 61 vozidel; 

1. Balistická ochrana  

• dle STANAG 4569. 

2. Výzbroj 

• lafetovaná výzbroj – kulomet MINIMI 7,62 mm. 

3. Ochrana proti ZHN 

• detektor toxických látek RAID XP; 

• přístroj pro kontrolu radiace; 

• filtroventilační zařízení FVZ-98M. 

4. Komunikační a informační výbava 

• systém vnitřní komunikace (Interkom); 

• VKV/UKV radiostanice (3 ks) pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT 

a utajené spojení); 

• KV radiostanice pro hlasové a datové spojení na střední vzdálenosti; 

• terminál INMARSAT BGAN; 



• dvě pracovní stanice BVIS; 

• systém bojové identifikace – pasivní. 

5. Pomocné vybavení 

• diagnostika vozidla; 

• automatický výsuvný stožár; 

• vozidlové a stacionární anténní systémy; 

• pomocná napájecí jednotka. 

  



 

17. Malý bezpilotní průzkumný prostředek (UAS – Unmanned Air System) 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro nákup UAS. 

Cílem je pořízení nové generace průzkumného bezpilotního systému UAS SCAN EAGLE třídy I, 

váhové kategorie nad 20 kg se schopností nesení průzkumných optoelektronických a spojovacích 

systémů. Akvizicí prostředku bude udržena operační schopnost AČR přímé podpory pozemních 

jednotek v systému ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance). 

Specifikace: 

• minimálně 10 letounů; 

• 2x řídící a vyhodnocovací stanice; 

• 2x mobilní odpalovací zařízení; 

• 2x mobilní záchytné zařízení; 

• Životní cyklus min. 8 let. 

 

1. Průzkumné a operační schopnosti 
 

• vedení průzkumu v letu VFR – Visual Flight Rules s multifunkčním senzorickým vybavením 

DEN/NOC; 

• ON-LINE přenos dat a informací pomocí DDL – Digital Data Link, formát dat dle STANAG 7085; 

• Dosah 100 km; 

• operační výška 5 000 m;  

• operační výdrž 20 hodin;  

• rychlost 220 km/h; 

• hmotnost 75 kg; 



• systém řízení LOS (Line Of Sight);   

• navigace inerciální. 

  



18. Taktický víceúčelový bezpilotní systém (TUAS – Tactical Unmanned Air System) 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro nákup UAS. 

Cílem je pořízení víceúčelového bezpilotního systému třídy II váhové kategorie 600 kg se 

schopností nesení průzkumných optoelektronických, radiolokačních senzorů, systémů elektronického 

boje, spojovacích systémů včetně možností instalace zbraňových systémů. Akvizicí prostředku bude 

navýšena operační schopnost AČR v oblasti použití bezpilotních systémů v systému ISR (Intelligence 

Surveillance Reconnaissance) dle přijatých koncepcí rozvoje AČR. 

Specifikace: 

• mobilní řídící a vyhodnocovací stanice; 

• mobilní logistické složení systému; 

• životní cyklus min. 12 let. 

1. Průzkumné a operační schopnosti 

• vedení multisenzorického průzkumu v letu VFR – Visual Flight Rules DEN/NOC s detekcí  

a rozpoznání cílů; 

• implementace SAR - Synthetic Aperture Radar, GMTI – Ground Moving Target Indication; 

• možnosti instalace integrovaných sofistikovaných zbraňových systémů; 

• ON-LINE přenos dat a informací, odrazových dat v reálném čase v souladu se STANAG (7085, 

7023, 4607, 4609, 4545); 

• schopnost samostatného vzletu a přistání na nezpevněných plochách;   

• operační dosah: do 300 km; 

• operační výška: 6 000 m;  

• operační výdrž: více než 20 hodin;  

• rychlost: 250 km/h třída G;   

• Certifikace bezpečnosti letového provozu dle NATO STANAG 4671 a schválení provozu EASA, 

FAR.  



19. Letištní radiolokátor 

 

Tento obrázek je pouze ilustrační a nepředstavuje preference AČR pro náhradu RPL-5. 

Na jednotlivých vojenských letištích probíhá náhrada radiolokační techniky, včetně zabezpečení 

přenosu a distribuce radarových dat pro systémy řízení letového provozu (ŘLP). Nová radiolokační 

technika se bude skládat z primárního přehledového radaru, monopulsního sekundárního 

přehledového radaru a přesného přistávacího radaru. Plánovaný provoz primárního a sekundárního 

přehledového radaru je H24/7 a radarové informace budou předávány do RAP (Recognised Air 

Picture) a civilní jednotné multiradarové informace.  

Cílem je zabezpečení přehledu o vzdušné situaci v prostoru zodpovědnosti orgánů letištního ŘLP 

na vojenských letištích a současně detekce letadel v sestupovém sektoru k určení jejich polohy vůči 

sestupové ose. 

 

 

 

 

 


