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Tváří v tvář nové ruské hrozbě rozhodlo Švédsko modernizovat svoji armádu. Uplatnit se přitom 
mohou i české firmy, jak ukázal patnáctý ročník veletrhu IDET v Brně. Až dosud se zbrojařská 
spolupráce mezi Čechy a Švédy ubírala opačným směrem, čeští vojáci nakupovali švédské výrobky, 

jako například protiletadlové komplety RBS 70, navíc si pronajímají stíhačky Gripen.  
"Modernizace ozbrojených sil je jedním ze dvou pilířů naší strategie. Tím druhým je prohloubení 
mezinárodní spolupráce," řekl v rozhovoru HN švédský ministr obrany Peter Hultqvist.  
"V Česku máte hodně kvalitních výrobků. Nákupy ve Švédsku řeší zvláštní úřad, nechci ho 
ovlivňovat," řekl ministr, který veletrh v Brně navštívil. "Ale všiml jsem si, že například pasivní 
radar Věra je velmi schopný systém, mám také informace o vašich ručních zbraních," upozornil.  
Pasivní radiolokátor Věra pardubické firmy Era si už loni švédská armáda na tři týdny 

vyzkoušela. Podle zástupců firmy z něj byli vojáci nadšeni. Švédská vládní agentura FMV, která pro 
armádu zbraně a další vybavení nakupuje, ale zatím podmínky veřejné soutěže na nákup radaru 
nezveřejnila. Era už je několik let strategickým partnerem švédského koncernu Saab.  
Podobně má šance i Česká zbrojovka z Uherského Brodu se svými pistolemi a útočnými puškami. 
Ve hře je budoucí zakázka na přezbrojení armády i policie, šlo by o tisíce kusů zbraní, které by se 
vyráběly v Česku. Holding Česká zbrojovka Group v přípravě na nadcházející tendry dohodl 
spolupráci s koncernem Saab. "Saab by případně zajišťoval údržbu a servis zbraní ve Švédsku," 

potvrdil HN prezident holdingu Lubomír Kovařík.  
Tendr na ruční zbraně vypíše podle ministra obrany Hultqvista švédská armáda v příštích letech. 
Neoficiálně se mluví o tom, že část zbraní už by mohla začít poptávat letos nebo příští rok na jaře.  
České firmy už mají z minulosti u švédských zbrojařských nákupčích dobré jméno. "Nutíme i 
švédské firmy ucházející se o armádní zakázky, aby si jako subdodavatele našly zahraniční 
partnery. Z Česka známe například výrobce kabelů Ray Service nebo speciálních přívěsů Agados," 

řekl Joakim Wallin, šéf oddělení pro mezinárodní vztahy švédské agentury FMV, která pro armádu 
organizuje a zajišťuje nákup vojenského materiálu. Tento proces je ve Švédsku zcela oddělený od 
ministerstva obrany i armády. Podle něj mají zahraniční - tedy i české - firmy šanci i v modernizaci 
starších zbraní švédské armády.  
Modernizace ozbrojených sil severské země se odehrává v rámci plánu takzvané totální obrany, 
který schválila vláda a jeho detaily potvrdila tento měsíc zveřejněná Bílá kniha expertní komise 
švédské vlády. Země zvyšuje výdaje na obranu, začala připravovat na krizové situace civilní sektor, 

obnovila povinnou vojenskou službu a chce také užší spolupráci se spřátelenými zeměmi z NATO a 
Evropské unie, ačkoli si nadále udržuje status neutrální země.  
Z výrobků švédského obranného průmyslu jsou v Česku nejznámější nadzvukové letouny Gripen, 
které má Praha od švédské vlády oficiálně pronajaté. Britsko-švédská firma BAE Hägglunds je se 

svým strojem CV90 také účastníkem největšího českého armádní tendru v historii: výběru 210 
nových bojových vozidel pěchoty zhruba za 53 miliard korun.  

 


