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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
-------------------Smlouvu na dodávku mobilních radarů pro českou armádu chce mít ministerstvo obrany
podepsanou do konce roku. Pro resort je teď pořízení nových radiolokátorů prioritou. Celkem jich
dostanou vojáci 8 zhruba za 4 miliardy korun. Armáda vyhodnocuje 3 nabídky, a to od vlád Francie,
Švédska a Izraele.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Mobilní radary v akci. Zatím stále nepostradatelná součást protivzdušné obrany. Česko i spojence z
NATO chrání před vzdušným přepadem 5 radiolokátorů. Každý z nich zaměří nízko letící cíl do
vzdálenosti 350 kilometrů.
osoba
-------------------0,2, 75, 110, 140.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Vzdušný prostor Česka hlídají tyto ruské radary od poloviny 80. let. Během té doby už dvakrát
překročily svoji životnost.
kpt. Karel ŘEHOŘ, velitel 7. radiotechnické roty AČR
-------------------Dostáváme součástky od bývalýho Sovětského svazu, dneska nastupují státy Rusko, Ukrajina, tak ty
součástky, jelikož je po nich velká poptávka od nás, tak nás navyšujou cenu.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Karel Řehoř během své vojenské kariéry s jinou než ruskou technikou nesloužil. První nová zařízení
mají on i jeho podřízení dostat už za 2 roky.
kpt. Karel ŘEHOŘ, velitel 7. radiotechnické roty AČR
-------------------Je to spíš výzva a docela se i těším, protože už nám to bylo slibované už od roku 2004.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Dva mobilní radary dostanou taky bojové jednotky. Mají je chránit při válečných operacích nebo na
zahraničních misích.
arm. gen. Josef BEČVÁŘ, náčelník Generálního štábu AČR
-------------------Musí mít schopnost působit do 250 kilometrů, abysme ho mohli zapojit do systému vedení palby
protivzdušné obrany.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Nabídky Francie, Švédska a Izraele už začala vyhodnocovat speciální ministerská komise.
Petr MEDEK, mluvčí Ministerstva obrany
--------------------

Se skládá z 33 odborníků z resortu obrany, včetně například Univerzity obrany, protože ten systém
je komplexní a velice složitý.
Michal ZDOBINSKÝ, expert na zbrojní systémy, šéfredaktor ATM
-------------------Základním kritériem, které určí vítěze, bude jednak cena a jednak úroveň spolupráce s českým
obranným průmyslem.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Další velkou armádní zakázkou bude nákup nových víceúčelových vrtulníků. Ty mají nahradit tyto
ruské bitevní helikoptéry. Vojáci jich chtějí 12 a maximálně za ně chtějí zaplatit zhruba 10 miliard korun.
Karel Rožánek, Česká televize.

