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Vážení přátelé, 
jednou z priorit Evropské komise je zvýšení bezpečnosti evropských 
občanů. Její předseda Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Evropské 
unie v roce 2016 oznámil plán na vytvoření Evropského obranného fondu, 
jeho zřízení potvrdila Komise loni v červnu. Fond předpokládá mnohem 
užší spolupráci členských států EU v řešení výdajů na obranu.

Proč? Kvůli penězům. Odhaduje se, že nedostatečná spolupráce 
mezi členskými státy při řešení obrany a bezpečnosti zvyšuje náklady 
o 25 až 100 miliard eur ročně. Jelikož 80 procent zakázek a více než 
90 procent výzkumu a technologického rozvoje probíhá na vnitrostátní 
úrovni, sdruženým zadáváním veřejných zakázek by se dalo ročně 
ušetřit až 30 procent výdajů na obranu.

Tato roztříštěnost vede ke zbytečným duplicitám. V EU existuje 178 
různých zbraňových systémů oproti 30 ve Spojených státech americ- 
kých. Na starém kontinentu se používá 17 typů hlavních bojových 
tanků, zatímco v USA jen jeden. U některých vrtulníkových programů 
existuje v Evropě víc typů vrtulníků než vlád schopných si je koupit.

Čímž se dostáváme ke klíčovému momentu celého konceptu. „EDF 
přichází s byznysovým uvažováním, do jakých technologií má tyto peníze 
dávat,” zdůrazňuje ředitel Odboru průmyslové spolupráce ministerstva 
obrany Tomáš Kopečný. „Jestliže chceme tento trend udržet, musíme 
se do EDF zapojit a hledat si spojence. Viděl bych českou přítomnost 
ve dvou až čtyřech velkých evropských projektech, v dalších by mohly 

figurovat české firmy jako subdodavatelé. Pak se i malé a střední podniky 
dostanou do kontaktu s někým, s kým by jinak neměly šanci přijít do sty-
ku. Ať už zakázku dostanou nebo ne, mohou se stát součástí dodavatel-
ských řetězců, čili evropským hráčem,” dodává Kopečný. 

Když se to podaří, mohou české firmy posunout reputaci Česka ze 
stavu montovny do evropské vývojové ligy. Těžit by měly ze speciali- 
zací, které se tady budují desítky let. Favoritů není málo. „Vojenské pro-
dukty a armádní schopnosti máme na světové špičce v oblastech elek-
tronického boje a radioelektroniky (například pasivní sledovací systém 
VERA), ochrany proti chemickým zbraním, podvozků a celých souprav 
nákladních vozů TATRA, ručních zbraní České zbrojovky, cvičných  
letounů Aera Vodochody či dalších firem,” vypočítává Kopečný.

Bude-li vše klapat, měla by být na jaře ukončena první výběrová 
řízení a Komise začne s výběrem vítězných záměrů. V tu chvíli si 
začnou evropské peníze podávat ruku s prestiží.

Přejeme českým firmám a ministerským zprostředkovatelům hodně 
úspěchů!

Jaroslav Kábele
ředitel strategie a rozvoje ČtK
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Vytěžme, co máme. ruční zbraně České zbrojovky, nákladní vozy tatra, pasivní sledovací systém Vera či cvičné letouny  
aera Vodochody, to jsou podle ministerstva obrany favorité pro vstup do otevírajícího se evropského obranného fondu. 
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EDF je výtah do vyšších  
pater byznysu
Evropský obranný fond, který zřídila Evropská komise, zve střed-
ní a menší státy a jejich firmy do společných obranných projektů. 
„Mohou se dostat k důležitým hráčům v oboru, k nimž by jinak ni-
kdy neměli přístup,” zdůrazňuje ředitel Odboru průmyslové spolu-
práce ministerstva obrany Tomáš Kopečný. 

Evropská komise zřídila loni 
v červnu Evropský obranný 
fond (EDF) pro členské státy 
a v tuto chvíli dopracovala 
detaily příslušné legislativy. 
Co vede unii k tomu, že chce 
vydávat zhruba 1,8 miliardy 
eur ročně na posílení své 
obranyschopnosti, když exis-
tuje NATO? 
EDF přináší zcela novou, ekonomic-
kou perspektivu. Zatímco NATO je 
primárně vojenské uskupení, unie 
se primárně drží svého původního 
ekonomického poslání ve smyslu 
Evropského společenství uhlí 
o oceli. Naplňuje svůj hospodář-
ský rozměr, k němuž se postupně 
přidávají další pilíře jako je právě 
bezpečnost. EDF na tuto tradici 
navazuje. Vychází ze záměru, který 
byl poprvé zveřejněn v listopadu 
2016. Snaží se o ekonomickou kon-
solidaci evropského trhu na oblasti 
obranného průmyslu, o zamezení 
nešetrného vynakládání veřejných 
prostředků na vývoj, výzkum a po-
řizování vojenských technologií, 
které už vyrábí soused. 

Je tedy cílem vybudování 
jednotného trhu pro obranný 
průmysl?
Ne, protože obranný průmysl 
nemůže nikdy fungovat jak sto-
procentně jednotný. Ekonomická 
racionalita však velí, aby přestaly 
na tomto trhu duplicity, aby se pro-
středky investovaly pokud možno 
jednotně do konkrétních technolo-
gických sektorů. Do bojových vozi-
del pěchoty, do stíhacích letounů, 
do dělostřelectva a podobně. Když 
se povede dát dohromady a vy-
dávat společně evropské peníze, 
bude možné dávat více na důležité 
a finančně náročné projekty. EDF 
přichází s byznysovým uvažováním, 
do jakých technologií tyto peníze 
dávat. Vymezuje se vůči neevrop-
ským dodavatelům a usiluje o vyšší 

technologickou úroveň vojenských 
výrobků v EU.

Dá se tedy o říci, že prioritou 
je zvýšení konkurenceschop-
nosti toho byznysu v člen-
ských státech, které by se 
mělo odrazit v lepší obrany-
schopnosti celé unie? 
Všechny velké státy západní Evropy 
mají vlastní obranný průmysl, který 
se snaží rozvíjet. Každý stát ví, že si 
musí co nejlépe zajistit zbrojní do-
dávky pro případ krize. Proto chtějí 
maximalizovat své zapojení do do-
mácích obranných zakázek. Jenže 
současně existuje určitý evropský 
rámec, o tom je ta snaha o konso-

lidaci ze strany Evropské komise. 
Ta připomíná, že když si každý 
hraje na vlastním písku, ztrácíme 
jako celek dech, protože vyvíjíme 
zároveň desítky až stovky systémů, 
kdežto v USA je ten výrobce dejme 
tomu jen jeden.

Jak má EDF fungovat? 
Na rozdíl od evropských struktu-
rálních fondů nebudou vytvořeny 
žádné národní centrály pro výběr 
a distribuci společných projektů. 
O to větší bude administrativní 
zátěž na Evropskou komisi. Projek-
tů ale nemá být mnoho. V prvním 
období na léta 2019 až 2020, 
na něž je vyčleněno 500 milionů 
eur, se počítá asi s deseti většími 
záměry. 

Nebude tedy platit rovnice 
„co stát to projekt”? 
Ne. Do každého z projektů musí být 
zapojeny minimálně tři země. Musí 
být vytvořeno konsorcium, které 
bude mít svého lídra v závislosti 
na tom, jak se účastnici mezi sebou 
dohodnou. Takto je klidně možné, 
že osm z deseti záměrů bude mít 
německou účast nebo francouzskou 
účast. Nebudou žádné národní 
kvóty, výběr se bude provádět  
podle nabízených technologií. 

Vybírat uchazeče bude kdo? 
Projekty budou předkládat národní 
ministerstva obrany daného lídra, 
a to do Evropské komise. Návrhy 

nejprve posoudí členské státy, poté 
je předají expertnímu výboru, kde 
zasednou experti posuzující techno-
logickou úroveň návrhů. Na závěr 
dojde k hlasování o finálním přijetí 
návrhů opět ze strany zástupců 
členských států a Komise. Vybraná 
konsorcia podle podrobně popsa-
ných pravidel začnou čerpat dotace 
a plnit závazky.

Pokud je výběr založen na po-
souzení technologické přida-
né hodnoty, znamená to, že se 
státy a jejich firmy takříkajíc 
trefují do něčeho, co je pře-
dem dáno a známé? 
Jak se to vezme. Ministerstva 
obrany musí být s Komisí v kon-
taktu, aby věděla, co se chystá 

a o čem se uvažuje. S těmito 
informacemi mají poté oslovovat 
a povzbuzovat národní firmy. 

Už teď víme, že se musíme 
trefovat do schopnostních oblastí, 
jako jsou například protivzdušná 
obrana, nové pohonné jednotky 
pro rakety, radioelektronika, pasiv-
ní sledovací zařízení.

Není to o tom, že Komise vypíše 
konkrétní poptávku. Místo toho 
sdělí, na základě toho, na čem se 
v EU pracuje či nikoli, že se hodlá 
soustředit na uvedené či jiné ob-
lasti. Je pak pouze na nás, jak se 
k těmto pobídkám postavíme. 

Jaká role připadne Odboru 
průmyslové spolupráce čes-
kého ministerstva obrany? 

EDF přichází s byznysovým uvažováním,  
do jakých technologií evropské peníze  
dávat. Vymezuje se vůči neevropským do-
davatelům a usiluje o vyšší technologickou 
úroveň vojenských výrobků v EU.

Přibude nám nová velká agenda, 
na kterou nedostaneme nové lidi. 
Němci a Francouzi mají v Bruselu 
na zbrojní aktivity EU desítky lidí, 
my jednoho člověka a v Praze tři. 
Jenže to nás nesmí odradit, proto-
že byznysový impuls, který vnáší 
do obrany Komise, je naprosto zá-
sadní a může rozhýbat spoustu věcí. 
V Česku platí, že navzdory nízkým 
státním investicím do vojenského 
výzkumu a vývoje ve výši necelé půl 
miliardy korun se export vojenských 
dodávek a technologií zvedl za po-
sledních pět let o 460 procent opro-
ti předchozí pětiletce a vyšplhal až 
na předloňských 19 miliard korun. 

Jestliže chceme tento trend 
udržet, musíme se do EDF zapojit 
a hledat si spojence. Viděl bych 

českou přítomnost ve dvou až čty-
řech velkých evropských projek-
tech, v dalších by mohly figurovat 
české firmy jako subdodavatelé. To 
ve výsledku umožní, aby se i malé 
podniky dostaly do kontaktu s ně-
kým, s kým by jinak neměly šanci 
přijít do styku. A ať už zakázku 
dostanou nebo ne, mohou se stát 
součástí dodavatelských řetězců, 
čili evropským hráčem. Z tohoto 
pohledu se mohou nabízené pení-
ze stát až druhořadými, protože 
EDF nás může posunout v mnoha 
oblastech ze stavu montovny 
do evropské vývojové ligy. 

Kde vidíte největší české na-
děje na úspěch, v jakým spe-
cializacích?

Měli bychom těžit ze speciali-
zací, které se u nás budují desítky 
let a díky nimž má naše republika 
ve světě výborný zvuk. Vojenské 
produkty a armádní schopnosti 
máme na světové špičce v oblastech 
elektronického boje a radioelektro-
niky (například pasivní sledovací 
systém VERA), ochrany proti che-
mickým a dalším zbraním hromad-
ného ničení, podvozků a celých 
souprav nákladních vozů TATRA, 

palných zbraní České zbrojovky či 
cvičných letounů Aera Vodochody 
i dalších firem. Vedle toho také mů-
žeme využít naši excelenci i ve zcela 
nových doménách, které mají z růz-
ných důvodů v České republice uko-
tvení, jako jsou laserové či vesmírné 
technologie. Se zástupci všech vy-
jmenovaných oblastí komunikujeme 
a věřím, že máme na to, aby v čes-
kých barvách vznikaly vynikající 
a výjimečné projekty. n

Vystudoval Karlovu univerzitu, Fakultu sociálních věd a Filozofickou 
fakultu. Působil v projektu Paměť národa, Post Bellum. Byl poradcem 
prvního náměstka ministra obrany pro afriku, po stáži v natO se stal 
poradcem náměstka pro zahraniční spolupráci obranného průmyslu 
a vědy. následně zastával pozici vedoucího oddělení mezinárodní obra-
nně-průmyslové spolupráce. Od listopadu 2016 řídí odbor průmyslové 
spolupráce. Hovoří anglicky, francouzsky a rusky. 

Tomáš Kopečný
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EU ladí pravidla, žádá 
souhru a dává peníze  
Evropský obranný fond chce přispět k posílení technologické 
soběstačnosti členských států EU v oblasti obrany. Nabízí jim  
spolufinancování klíčových výzkumných a vývojových projektů 
ve strategických oblastech, které definuje sama unie.

Od vypuknutí krize na Ukrajině 
v roce 2014 se na úrovni Evropské 
unie začalo živě hovořit o stagnaci 
evropských investic do obranné-
ho výzkumu a vývoje a o potřebě 
Evropy věnovat větší pozornost 
budování vlastních obranných ka-
pacit. Svou roli sehrála také kri-
tická slova amerického prezidenta 
Donalda Trumpa o nutnosti změny 
dosavadního stavu, kdy většinu 
obranných výdajů táhly téměř vý-
lučně Spojené státy, zatímco valná 
část Evropy obranné rozpočty 
dlouhodobě škrtala, místo aby je 
navyšovala. Přílišné spoléhání se 
na kapacity USA jakožto vojenské 

velmoci se tak začalo jevit jako 
poměrně riskantní.

Hlavní organizací pro zajišťování 
bezpečnosti a obrany v Evropě je 
Severoatlantická aliance (NATO), 
jejíž kapacity vycházejí ze značné 
části z možností členských států 
EU. Tyto kapacity, v důsledku zmí-
něných škrtů a odsouvání obran-
ných investic a výdajů na vedlejší 
kolej, jsou však v mnoha případech 
na žalostně špatné úrovni. 

Potřebu větší zodpovědnosti unie 
za zajišťování obrany svého teritoria 
a zájmů zohlednila Globální stra-
tegie EU, představená v roce 2016 
Vysokou představitelkou pro zahra-

niční věci a bezpečnostní politiku 
Federicou Mogheriniovou. Evropský 
obranný fond (EDF), jakožto jedna 
ze součástí takzvané Evropského 
obranného akčního plánu (EDAP), 
se poprvé objevil – ve stádiu návrhu 
publikovaném předsedou Evropské 
komise Jean-Claude Junckerem – 
rovněž v roce 2016. 

Posilovat a spořit
Do té doby evropské fondy prak-
ticky neumožňovaly financovat 
ryze obranné výzkumné a vývo-
jové projekty. EDF by měl tuto 
situaci výrazně změnit. Má za cíl 

přispět k posilování technologické 
soběstačnosti členských států EU 
v oblasti obrany tím, že nabízí mož-
nost kofinancování výzkumných 
a vývojových projektů zaměřených 
na klíčové technologické oblasti. 
Tyto oblasti jsou definovány v Plá-
nu rozvoje schopností (CDP). Patří 
sem vesměs oblasti, kde evropská 
obranně-průmyslová základna 
neposkytuje dostatečné kapacity, 
anebo tyto kapacity nejsou na poža-
dované úrovni. Druhý význam EDF 
tkví ve snaze více spojovat společné 
úsilí v obranném výzkumu, vývoji 
i akvizicích, a to slučováním do spo-
lečných projektů. Ty by snížily 
duplicity napříč unií a zefektivnily 
vynakládání finančních prostředků. 

V březnu 2017 byla zaháje-
na výzva k podávání projektů 
do první součásti EDF. Jde o okno 
výzkumu, které aktuálně předsta-
vuje Přípravná akce obranného 
výzkumu (Preliminary Action on 
Defence Action – PADR). Navazu-
je na předchozí pilotní projekty, 
na léta 2017 a 2018 se souhrnným 
rozpočtem ve výši 65 milionů eur. 
Celkový rozpočet od roku 2017 
do roku 2019 byl poté stanoven 
na 90 milionů EUR. Do vybraných 
projektů PADR se bohužel české 

záměry v prvním ani druhém kole 
neprobojovaly. Na program PADR 
od roku 2021 naváže další fáze 
podpory obranného výzkumu, kte-
rá bude sloučena pod jednotnou 
strukturou nařízení nástroje EDF.

Okno schopností EDF bude pro 
roky 2019 a 2020 uváděno do pra-
xe v podobě Programu rozvoje 
evropského obranného průmyslu 
(European Defence Industry Deve-
lopment Plan – EDIDP), pro který 

je alokováno 500 milionů eur. Je 
to program, vycházející z vytyčení 
klíčových schopností pro obrany-
schopnost EU. Jinými slovy, zabývá 
se oblastmi, v nichž EU zaostává, 
nebo kde je vzhledem k trendům 
v zajišťování obrany žádoucí roz-
voj těchto oborů. EDIDP definuje 
produkty a technologie, které se 
ke zmíněným schopnostem váží. 
Na základě této specifikace se bu-
dou hodnotit podané projekty mini-
málně trojice členských států unie 
s ohledem na jejich unikátnost, pří-
nos pro co nejširší spektrum zemí, 
míru zapojení malých a středních 
podniků či na deklarovanou ochotu 
účastníků daný produkt pořídit. 

Soutěž o granty
Vybrané vítězné projekty mají 
nárok na určitou míru prostředků 
alokovaných pro EDIDP, zbývající 
náklady musí uhradit zapojené 
členské státy, respektive členové 
jimi vytvořeného konsorcia. Zá-
měry, které zároveň spadají pod 
Stálou strukturovanou spolupráci 
(PESCO), mají nárok na 10pro-
centní bonus financování z EDF.

Implementace EDIDP bude 
prováděna tak, že po předložení 
nabídek na jaře 2019 se uskuteční 
pravděpodobně v létě jejich hodno-
cení nezávislými experty. Ti vyho-
toví seznam nejlepších kandidátů 
pro přípravu grantových dohod. 
Na rozdíl od ostatních unijních 
programů přijde následně ke slovu 
programový výbor, který tuto sou-
pisku posoudí a bude ji schvalovat 
hlasováním kvalifikovanou většinou. 
Jakmile se podaří dospět k rozhod-
nutí, Evropská komise ho formálně 
odsouhlasí a přistoupí na konci roku 
2019 k přípravě grantových dohod 
pro vítězné projekty EDIDP.

Součástí okna schopností má 
být také podpora akvizičního pro-
cesu ze strany EU. Evropská komi-
se připravuje sadu nástrojů, kte-
rými by umožnila podpořit často 
velmi finančně náročné osvojování 
si obranných technologií ze strany 
jednotlivých členských zemí. Tato 
sada má zahrnovat rozličnou škálu 
půjček a úvěrů k úspěšnému pře-
klenutí akviziční fáze kooperativ-
ních vyzbrojovacích projektů.

Pro období 2021 až 2027 se 
připravuje znění nařízení o EDF, 
které v sobě spojuje obě dosavad-
ní okna – výzkumu a schopností. 
Konečnou podobu nařízení o EDF 
pro roky 2021 až 2027 budou 
schvalovat zřejmě na začátku roku 
2019 Komise, Rada EU a Evropský 
parlament.

Objem financí pro toto období 
oproti stávajícímu programu EDIDP 
a PADR značně naroste. Jeho celko-
vá výše má dosáhnout hodnoty 13 
miliard eur. Z toho má jít 4,1 mili-
ardy eur na výzkum a 8,9 miliardy 
na rozvoj schopností. Až pět procent 
z celkového rozpočtu EDF pro roky 
2021 až 2027 (650 milionů eur) 
bude přiděleno na používání přelo-
mových obranných technologií. 

Důraz na SME
Součástí nového konceptu je pod-
pora malých a středních podniků. 
Důvodem je skutečnost, že malé 
a střední firmy, začínající podniky 
a společnosti se střední kapitali-
zací jsou jádrem odvětví obrany 
ve většině členských států unie. 

Malé a střední podniky často 
nabízejí zboží nebo služby dvojího 
užití. Mimo uplatnění v obraně jsou 
často vhodné pro celou řadu odvět-
ví jako je energetika, telekomuni-
kace a ICT, automobilový, letecký 
nebo chemický průmysl. Evropský 
obranný akční plán zahrnuje širo-
kou škálu opatření, která těmto 
společnostem pomohou moderni-
zovat, inovovat a v neposlední řadě 
přizpůsobit své průmyslové kapa-
city a růst současným a budoucím 
trendům. Zároveň se může zvýšit 
jejich konkurenceschopnost.

Mezi tato opatření spadá třeba 
financování projektů s obranným 
zaměřením od Evropské investiční 
banky (EIB), nástrojem je Program 
pro konkurenceschopnost podniků 
a malých a středních podniků (COS-
ME). Další možností, kterou Evrop-
ská komise propaguje mezi členský-
mi státy, je využívání strukturálních 
a investičních fondů (ESIF) pro 
projekty dvojího užití. Ty mohou 
opět poskytnout malým a středním 
podnikům často klíčové finanční 
prostředky na zmíněné záměry. 

Evropský obranný akční plán je 
významným krokem, jak rozvinout 
evropskou obranně-průmyslovou 
základnu a přispět k budování obra-
nyschopnosti Unie. Zvolenou cestou 
je podpora společných projektů člen-
ských států v oblasti výzkumu, vý-
voje a akvizic vojenského materiálu. 
Tyto nově získané technologie vylep-
ší akceschopnost Severoatlantické 
aliance, která zůstává primárním 
garantem zajišťování obrany Evropy 
jako takové. Mělo by být v zájmu 
samotných zemí unie, aby samy na-
vyšovaly národní finanční prostředky 
na výzkum a vývoj na národní úrov-
ni. Tím se současně přihlásí k zodpo-
vědnosti za budování obranyschop-
nosti celé Evropské unie. n

Skupinový snímek. Šéfové 
států a vlád natO a Ukrajiny 
a Gruzie na summitu aliance 
v červenci 2018 v Parc du 
Cinquantenaire v Bruselu. 
Českou republiku zastupoval 
prezident Miloš Zeman.

Šéfka diplomacie. Vysoká představitelka evropské unie pro zahra-
niční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová po jednání 
s tureckými představiteli letos v listopadu v ankaře.

Dva v jednom. Vlajka eU spočívá na symbolu natO. aliance má 
v současnosti 29 členů, unie čítá 28 členských států.

Americký prezident. na bruselské rokování natO dorazil v červenci 
tohoto roku také Donald trump. Snímek je z tiskové konference.
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ERA a VERA by mohly být  
favority účasti v EDF
Pro pardubického výrobce „neviditelného radaru” hovoří unikátní 
technologie a reference ze zbrojního i civilního sektoru.   

Pokud bychom hledali v České  
republice firmu a produkt, který 
má velkou šanci zapojit se do  
Evropského obranného fondu,  
získat uznání a nemalé peníze, 
padla by volba na pardubickou 
společnost ERA a její pasivní sle-
dovací systém VERA. Ten pracuje 
pod heslem „Vidět a nebýt viděn“. 
V praxi umí najít jiný radar, aniž by 
byl odhalen, a dokáže sledovat až 
dvě stě letadel najednou.

„To, co ERA vyrábí, je unikátní 
technologie a vlajková loď českého 
zbrojařského průmyslu,“ potvrzuje 
prezident Asociace obranného 
a bezpečnostního průmyslu Jiří Hy-
nek. Souhlasí s ním ředitel Odboru 
průmyslové spolupráce minister-
stva obrany Tomáš Kopečný, který 
má v České republice koordinaci 
a zapojení českých firem do Evrop-
ského obranného fondu na staros-
ti. „Už teď víme, že se s nabídkami 
na zapojení do fondu musíme 
trefovat do takových oborů, jako 
jsou například protivzdušná obra-
na, nové pohonné jednotky pro 
rakety, radioelektronika a pasivní 
sledovací zařízení. Tedy do toho, 
v čem jsou české firmy dobré,“ 
říká Kopečný.

ERA vyvíjí sledovací technologie 
pro civilní a vojenské účely. Prvně 
jmenované řídí letový a letištní 
provoz ve více než šedesáti zemích. 
Najdete je mimo jiné na obřích 
letištích v Šanghaji, Tokiu nebo 
v Pekingu, ale třeba i na těžko do-
stupných ropných plošinách v Se-
verním moři.

ERA zaměstnává čtyři sta lidí, 
z nichž převážná část pracuje 
na vývoji technologií a jejich dodá-
vek. Jako většina technologických 
firem v tuzemsku se potýká s ne-
dostatkem zaměstnanců. Protože 
měla problém přilákat pracovníky 
do Pardubic, otevřela pobočky 
v Praze, Brně, Strakonicích a Uher-
ském Hradišti. „Pobočky jsou v blíz-
kosti univerzit, s nimiž spolupracu-
jeme,“ vysvětluje generální ředitel 
společnosti Viktor Sotona.

Hlavním produktem, který by 
mohl být vybrán do Evropského 

obranného fondu, je logicky pa-
sivní sledovací systém VERA. Jeho 
aktuální verzi označují Pardubičtí 
jako VERA-NG. Tedy bez české dia-
kritiky a se zkratkou NG coby New 
Generation, čili nová generace. Jde 
už o pátou generaci systému, který 
umožňuje detekovat, lokalizovat, 
identifikovat a sledovat vzdušné, 
pozemní a námořní cíle. 

Dá se říci, že ten, kdo VERU pou-
žívá, má obrovskou výhodu. Dokáže 
zaznamenat i moderní „neviditelný“ 
stíhací letoun používající technologii 
„stealth“, který obyčejné radary za-
chytí jen obtížně. Uživatel VERY ví 
o letadle i ty nejmenší podrobnosti.

Obecně se uvádí, že v přímém 
vojenském konfliktu má radar život-
nost jen dvacet minut. Do té doby 

jej protivník lokalizuje a zničí. VERA 
má v tomto ohledu nespornou výho-
du: objevit se dá v podstatě jenom 
vizuálně, protože na rozdíl od radarů 
nic nevysílá. Proto je je těžko odhali-
telná. Maskovat se dá velmi snadno. 
Když ji umístíte na sloupy mobilního 
operátora, kde je množství dalších 
antén, nelze ji v zásadě najít.

VERA si zato najde předmět 
svého zájmu snadno, třebaže rada-
ry nic nevidí. Jak je to možné? Zjed-
nodušeně řečeno, radar vždy musí 
vysílat vlny, které se k němu od ně-
jakého objektu odrazí zpět. Když se 
kvůli úpravě povrchu letadla nebo 
jeho tvaru zpět nic neodrazí, je 
radar slepý. Pasivní sledovací sys-
témy, které vyrábí pardubická spo-
lečnost ERA, fungují na jiném, prin-
cipu: předmět dokážou vysledovat 
na základě signálů, které vysílá on 
sám. Přičemž moderní letouny vy-
sílají něco neustále. VERA dokáže 
poznat nejen co daný objekt vysílá, 
ale především typ onoho objektu, 
navíc s fascinující přesností. 

ERA je úspěšná rovněž v civil-
ním letectví. Loni zvítězila v mezi-
národním tendru na dodávku sys-
tému řízení letového provozu pro 
největší letiště na světě, které bude 
otevřeno v roce 2019 ve čtvrti Ta-
sing v čínském Pekingu. Bude mít 
šest vzletových drah a kapacitu 130 
milionů cestujících ročně. ERA byla 
vybrána jako osvědčený partner 
čínského řízení letového provozu: 
před deseti lety uvedla do provozu 
svůj přehledový systém na součas-
ném pekingském letišti. Zvýšila 
tém jeho propustnost a bezpečnost 
pro tisíce návštěvníků letních olym-
pijských her v roce 2008. Během 
následující dekády dovezla do Číny 
další tři systémy – na letiště v Šang- 
haji, Čchang-ša a Čeng-čou.

Z výše uvedených důvodu by 
mohly být ERA a její VERA favori-
tem na vstup do Evropského obran-
ném fondu. Zároveň by tak ukázaly 
cestu ostatním českým firmám. 
„A ty, ať už zakázku dostanou nebo 
ne, se mohou se stát součástí doda-
vatelských řetězců, tedy význam-
ným evropským hráčem. Z tohoto 
pohledu se mohou nabízené peníze 
stát až druhořadými, protože EDF 
nás může posunout ze stavu mon-
tovny do evropské vývojové ligy,“ 
dodává ředitel Kopečný. n

VERA-NG Simulátor:  
školicí platforma  
pro systém VERA
K tréninku, který výrazně zkracuje dobu zácviku, je možno použít data 
z předpřipravených scénářů nebo data z jedné přijímací stanice.

VERA-NG Simulátor je prostředek 
vojenského průzkumu, který slouží 
k zaškolení operátorů pasivního 
sledovacího systému VERA-NG v ob-
lasti elektronického boje. Simulátor 
sestává z konzole VERA-NG, tedy 
pracoviště operátora (žáka), další 
konzole s editorem scénářů a 3D 
situačním náhledem pro instruk-
tora (učitele), případně i jednoho 
přijímacího modulu pro zpracování 
signálů reálného prostředí. 

VERA-NG Simulátor významně 
zkracuje dobu, po kterou za nor-
málních okolností probíhá zácvik 
operátorů tak, aby získali potřebné 
zkušenosti. A aniž by to zároveň 
negativně ovlivnilo ostré nasazení 
systému VERA-NG. K tréninku je 
možné použít data z předpřipra-
vených scénářů nebo data z jedné 

přijímací stanice. Rovněž je možno 
přehrávat off-line data z jiného 
systému VERA-NG. 

ERA (člen skupiny OMNIPOL) 
coby výrobce VERA-NG je schopna 
dodat různé varianty scénářů, 
které budou vyhovovat specific-
kým potřebám výcviku. Firemní 
specialisté také mohou vytvořit 
ve scénáři situace, které je zřídka 
možné či v podstatě nemožné zažít 
v reálném prostředí. 

Pasivní sledovací systém VE-
RA-NG může být stacionární, nebo 
kdykoliv a kdekoliv rozestavitelný. 
Dodává se spolu se senzory, které 
se dají složit a rozložit, a s velícím 
centrem v podobě kontejneru, 
které obsahuje kompletní vyba-
vení pro zpracování a analýzu 
zjištěných dat. Antény přijímající 

signály mohou být umístěny buď 
na výsuvných stožárech (dvou růz-
ných délek – 12 a 25 metrů), ane-
bo na lehkých stojanech v podobě 
tripodu či tetrapodu. Celý systém 
se dá jednoduše převážet na spe- 
ciálních nákladních vozidlech, kte-
rá jsou nedílnou součástí dodávky, 
nebo i běžnými armádními vozy. 
Všechny tyto mobilní komponenty 
umožňují rychlé taktické nasazení 
systému VERA-NG v jakémkoliv 
terénu. 

Společnost ERA úspěšně 
prodává VERA-NG zákazníkům 
po celém světě, a to jak členským 
zemím Severoatlantické alian-
ce, tak mimo ni. Nejdůležitější 
zakázkou je kontrakt na dodání 
dvou systémů přímo jednotkám 
NATO. n

Cenný pomocník. Vera-nG dokáže zaznamenat i moderní „neviditel-
ný“ stíhací letoun používající technologii „stealth“, který obyčejné radary 
zachytí jen obtížně. Uživatel VerY ví o letadle i ty nejmenší podrobnosti.

Pro lepší zácvik. Simulátor sestá-
vá z konzole Vera-nG, tedy praco-
viště operátora (žáka), další konzole 
s editorem scénářů a 3D situačním 
náhledem pro instruktora (učitele). 
K tréninku je možné použít data 
z předpřipravených scénářů nebo 
data z jedné přijímací stanice.

Mobilní zařízení. Zatímco předchůdce VerY, radar tamara, vážil 
rovnou tunu, současná vlajková loď firmy era má hmotnost desetkrát 
menší, a je tudíž přenosná.

▮ navigace letů.
▮  Vzdušné souboje stíhacích 

letounů.
▮  Monitorování pro takzvané 

Létající středisko včasného 
varování a řízení (AWACS - 
Airborne Warning and Control 
System).

▮  Vzdušná podpora leteckých 
návodčích (FAC či JTAC,  
Forward Air Controller,  
ev. Joint Terminal Attack  
Controller).

▮ Zmapování území.
▮  Překročení hranic či provoka-

ce v cizím vzdušném prostoru.

Příklady připravených 
scénářů

▮  Zvládá všechny typy scénářů 
pro cíle vzdušné, námořní 
i pozemní v rozličném pro-
středí bojiště, na různém typu 
terénu.

▮  Pro pokročilé školení para-
metrů signálů stačí jediná 
přijímací stanice k analýze 
skutečných signálů.

▮  Funguje bez nutnosti roz-
místění celého systému čtyř 
stanic v reálných podmínkách 
terénu, podnebí atp.

Hlavní výhody 
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CZ je kvalitní komplexní řešení 
pro ozbrojené složky
Česká zbrojovka patří už více než 80 let k nejvýznamnějším a nej-
progresívnějším světovým výrobcům ručních palných zbraní. Řada 
jejích modelů se stala globálními legendami. Tímto směrem má 
nakročeno i nejnovější generace zbraní CZ pro ozbrojené složky.

V segmentu služebních pistolí Čes-
ká zbrojovka a.s. tradičně exceluje 
a její postavení jedné ze světově 
nejvýznamnějších pistolářských 
firem potvrzují nejnovější modely 
značky CZ. Z nich je třeba vyzdvih-
nout zejména CZ P-10 C ráže 9x19. 
Zavedený a velmi oblíbený koncept 
striker fired pistole se v podání CZ 
dočkal řady nápaditých inovací, 
jejichž výsledkem je citelné zlepšení 
klíčových uživatelských parametrů 
s příznivými dopady na přesnost, 
životnost a rychlost střelby. Oficiál-
ně jde o kompakt, ve skutečnosti je 
to ale plnohodnotná velkokapacitní 
služební a obranná zbraň vhodná 
pro otevřené i skryté nošení. Mimo-
řádné kvality tohoto modelu stvrdil 
renomovaný americký odborný ča-
sopis Guns & Ammo, který CZ P-10 
C vyhlásil pistolí roku 2017. Horkou 
novinkou je varianta CZ P-10 C Op-
tics Ready s rozhraním pro jedno-
duchou a odolnou montáž 
kolimátoru. V roce 2019 
tuto rodinu doplní 
služební a obran-
né striker fired 
modely: CZ P-10 F 

standardní velikosti a semikompakt 
CZ P-10 SC s kompaktním rámem 
a plnohodnotným závěrem.

Osvědčené 
Scorpiony

Z dlouhých zbraní na pis-
tolové střelivo vyrábí 
Česká zbrojovka 
zdařilý samopal CZ 

SCORPION EVO 3 A1. 
Jde o konstrukčně i výrob-

ně mimořádně jednoduchou 
a spolehlivou automatic-
kou zbraň na náboj 9x19, 

k jejímž typickým 
rysům patří rozsáhlé 

využití moderních 
polymerů, četné 

montážní lišty, 

oboustranné ovládání s možností 
individuálního přizpůsobení ergo-
nomie či snadná kontrolovatelnost 
při střelbě dávkami. O kvalitách 
tohoto modelu svědčí stále delší 
seznam spokojených zákazníků 
z celého světa. 

K dispozici je rovněž výhradně 
samonabíjecí varianta CZ SCOR-
PION EVO 3 S1 na náboje 9x19 
a 9x21, kterou vedle příznivců mo-
derních dynamických sportovních 
disciplín ocení bezpečnostní slož-
ky, jimž zákonné předpisy neumož-
ňují používání dávkou střílejících 
zbraní. Horkou novinkou je vysoce 
přesná samonabíjecí karabina CZ 
SCORPION EVO 3 S1 CARBINE. 
Díky nízké hmotnosti, extrémní 
spolehlivosti a mimořádně rychlé-
mu přebíjení představuje ideální 
zbraň pro moderní střelecké spor-
tovní disciplíny a hobby střelbu.

Špičkové pušky 
BREN
Základem nabídky České zbrojov-
ky v kategorii útočných pušek je 
druhá generace CZ BREN 2. V je-
jím případě jde o vysoce moderní 
a multikaliberní systém v rážích 
5,56x45 NATO a 7,62x39. V každé 
ráži nabízí firma tři délky hlavně.

Letos firma na trh oficiálně 
uvedla lehkou bojovou pušku nové 
generace CZ BREN 2 BR v ráži 
7,62x51 NATO. Vyznačuje se mi-
mořádnou spolehlivostí, vysokou 
přesností, vynikající ergonomií 
a snadným ovládáním. Ve srovnání 
s útočnými puškami ráže 5,56x45 
NATO či 7,62x39 dosahuje tento 
model podstatně většího účinného 
dostřelu a většího efektu v cíli. To 
vše bez výrazného zvýšení hmot-
nosti zbraně.

Rok 2019 přinese novou, vý-
hradně samonabíjecí variantu 
útočné pušky CZ BREN 2. Půjde 
o samonabíjecí pušku CZ BREN 2 
MS v rážích .223 Rem a 7,62x39. 
Oproti samočinnému provedení se 
liší znemožněním střelby dávkou, 
samostatným  předpažbím a ab-
sencí montážních lišt na bocích  
a ve spodní části. Uživateli se tak 
otevírají bohaté možnosti individu-
álních úprav a ladění.

Bohaté příslušenství 
a školení
Pro všechny tyto zbraně dodává 
Česká zbrojovka širokou paletu ne-
zbytného příslušenství, které vybí-
rají a testují produktoví manažeři 
s bohatými zkušenostmi z reálného 
nasazení. Nedílnou součástí tohoto 
procesu je intenzivní komunikace 
s reálnými koncovými uživateli. 
Cílem je předložit zájemci o vý-
robku značky CZ naprosto vše, co 
bude pro výkon svého náročného 
povolání potřebovat.

Ke všem zbraním nabízí navíc 
Česká zbrojovka kompletní servis 
včetně zaškolení zbrojířů. Zvláštní 
zmínku zasluhuje program školení 
uživatelů zbraní. Policisté či vojáci 
si v České zbrojovce mohou kro-
mě samotných špičkových zbraní 
a jejich kvalitního příslušenství 
objednat profesionální školení šité 
na míru dané složky.

Další kapitolu představuje širo-
ké portfolio taktického vybavení, 
tedy uniforem, batohů a balistické 
ochrany. Dodává se pod značkou 
CZ 4M a získává si stále víc spoko-
jených zákazníků a fanoušků. CZ 
4M představuje komplexní produk-
tovou řadu v rámci taktického vy-
bavení. Tyto produkty je možno ušít 
na míru podle přání zákazníka. n

Znění Nařízení 
k EDIDP (vybrané pasáže)

Cíl a záměr

‒  Podpora přeshraniční spoluprá-
ce malých a středních podniků 
(SME) skrze slučování úsilí 
a nákladů společného vývoje 
obranných technologií s možnos-
tí kofinancování vybraných pro-
jektů, a to v souladu s Plánem 
rozvoje schopností EU (CDP) 
a s prioritními cíli navyšování 
obranných schopností členských 
států EU.

‒  Vybrané vítězné projekty mají ná-
rok na určitou míru kofinancová-
ní z prostředků alokovaných pro 
EDIDP. Zbývající náklady musí 
uhradit zapojené členské státy, 
respektive z daného konsorcia. 

 
Podmínky účasti

‒  Minimálně 3 účastníci ze tří 
členských zemí.

‒  Alespoň 2 účastníci musí být 
z jiné země, než ze které je „vel-
ký subjekt“ konsorcia (příklad: 
konsorcium vede firmy Thales, 
tzn. minimálně dva zapojené 
subjekty nesmí být z Francie).

‒  Alespoň 2 účastníci (státy) musí 
deklarovat záměr pořídit výsled-
ný produkt společně či koordino-
vaně implementovat vyvinutou 
technologii (nikoliv se zavázat, 
pouze deklarovat záměr).

‒  Účastníci musí prokázat schop-
nost uhradit zbývající náklady 
na projekt.

‒  Podporu lze poskytnout pouze 
na tyto stupně technologické 
připravenosti: návrh produk-
tu, vývoj prototypu, zkoušení 
produktu, certifikace, studie 
proveditelnosti, management 
efektivity životního cyklu, mo-
dernizace existujících produktů.

‒  Třetí strana, která je ze země 
mimo EU, se může účastnit 
v rámci konsorcia, pokud se za ni 
v rámci konsorcia zaručí členský 
stát a neohrozí bezpečnostní ani 
jiné zájmy EU a jejich států.

Míra kofinancování

‒  Základní míra kofinancování je 
maximálně 20 procent z celko-
vých nákladů projektu.

‒  Projekt, který je zároveň před-
mětem spolupráce v rámci 
PESCO, může získat navýšení 
kofinancování o 10 procent.

‒  Pokud SME dostanou přiděleno 
alespoň 10 procent celkových 
nákladů, vzniká nárok na na-
výšení kofinancování ve stejné 
výši, jako je výše nákladů při-
dělených SME ze zemí, ze kte-
rých jsou velké firmy konsorcia 
(non-cross-country), maximálně 
do výše pěti procent. 

‒  Další navýšení ve výši dvojná-
sobku přidělených způsobilých 
nákladů pro SME z jiných 
zemí, než ze kterých jsou velké 
firmy konsorcia (cross-country 
benefit).

‒  Pokud konsorcium přidělí mi-
nimálně 15 procent nákladů 
Mid-Cap firmám z EU, může 
získat navýšení kofinancování 
ve výši maximálně 10 procent.

‒  Celková hodnota navýšení fi-
nancování může být maximálně 
35 procent. 

‒  Nepřímé náklady spojené 
s projektem jsou v rámci fi-
nanční podpory paušálně hra-
zeny ve výši 25 procent celko-
vých způsobilých nákladů. n

Odpovědná komisařka. 
Hodnocení jednotlivých projektů 
bude provádět evropská komise 
za asistence nezávislých odborných 
expertů. Jednou z odpovědných 
osob je elżbieta Bieńkowska, členka 
Komise s odpovědností za vnitřní 
trh, průmysl, podnikání a malé 
a střední podniky.

Zdroj: evropská komiseZdroj: Ministerstvo obrany

11/2016 evropská komise 
představuje tzv. evropský 
obranný akční plán (eDaP), jehož 
součástí je mj. evropský obranný 
fond (eDF)

6/2017 Spuštění Přípravné 
akce pro obranný výzkum  
eU (PaDr) jakožto 2. fáze  

„okna výzkumu” eDF

6/2017 eK uveřejňuje návrh 
nařízení ke zřízení eDF a zároveň 
návrh ke zřízení Programu 
podpory evropského obranného 
průmyslu (eDiDP) 

7/2017 rada eU zahajuje série 
jednání o znění nařízení k eDiDP

12/2017 Členské státy 
dosahují první dohody nad 
rámcovou podobou eDiDP

3/2018 Zahájen tzv. trialog 
(jednání eK, eP a rady) o znění 

nařízení k eDiDP

6/2018 eK zveřejňuje návrh 
nařízení k eDF pro Víceletý 
finanční rámec (MMF) 2021‒2027

6/2018 Ukončení jednání 
trialogu (4. kolo) a přijetí 

předběžné dohody o finálním 
znění nařízení k eDiDP

7/2018 eP schvaluje finální 
znění nařízení k eDiDP na svém 
plenárním zasedání

10/2018 rakouské 
předsednictví organizuje ve Vídni 

setkání k eDiDP za účelem 
networkingu a jednání k tvorbě 

konsorcíí

10-11/2018 nejzazší 
termín uveřejnění finální verze 
Pracovního plánu k eDiDP

leden 2019 Vyhlášení 
výběrového řízení pro podávání 

projektů eDiDP evropskou komisí

jaro 2019 Předpokládané 
ukončení legislativního procesu 
ke znění návrhu nařízení eDF 
na roky 2021–2027

jaro 2019 Ukončení 
výběrového řízení pro podávání 

projektů eDiDP

léto 2019 Hodnocení 
podaných projektů eDiDP eK 
s asistencí nezávislých expertů

Evropský  
obranný fond  
(základní přehled)

Pistole roku 2017. Stala se jí varianta  CZ P-10 C, člen rodiny bez-
kohoutových pistolí CZ P-10 v ráži 9x19. 
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