
 
 

16. září 2016 – Brick House, Provoz Hlubina, Dolní Vítkovice, Ostrava 
 
Ve spolupráci se Sekcí vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany České republiky a Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu ČR organizovalo Jagello 2000 – IC NATO národní 
konferenci, jejímž cílem bylo představit odborné veřejnosti a zástupcům obranného 
a bezpečnostního průmyslu ČR záměry MO ČR v oblasti rozvoje průmyslové spolupráce 
k zajištění obranyschopnosti státu.  
 
Konference se konala jako nová součást odborných doprovodných programů Dnů NATO 
v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR a přilákala značnou pozornost vysokých představitelů státní 
správy, samosprávy, ozbrojených sil, zástupců obranného průmyslu i médií. Organizátoři 
považují akci za nadmíru úspěšnou.   
 
„Výstupy z konference ohledně modernizačních plánů Armády České republiky se nejen dosud 
objevují v médiích, ale věříme, že akce napomůže spolupráci mezi ministerstvem obrany 
a obranným průmyslem a přispěje k modernizaci naší armády,“ uvedl Zbyněk Pavlačík z Jagello 
2000. 
 
Zástupci ministerstva obrany následně zhodnotili konferenci jako „velice vydařenou“ s tím, 
že by se na ni mělo rozšířeným formátem navázat i v budoucích letech. 
 

  
 

Dopolední část se věnovala výzvám, kterým ministerstvo obrany čelí v rámci rozvoje schopností 

ozbrojených sil, a dále plánům rezortu v oblasti rozvoje vyzbrojování a spolupráce s obranným 

a bezpečnostním průmyslem.  Vystoupili během ní zástupci ministerstva obrany, vč. náměstka 

pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Daniela Koštovala.  

Odpolední blok se týkal přínosu obranného průmyslu pro obranyschopnost státu, kde už vedle 

představitelů ozbrojených sil vystoupili také zástupci podniků obranného a bezpečnostního 

průmyslu.    

Zpráva o průběhu konference viz web ministerstva obrany: 

Konference představila plány resortu v oblasti vyzbrojování (army.cz, 16. 9. 2016) 

  

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/konference-predstavila-plany-resortu-v-oblasti-vyzbrojovani-126577/


 
 

Auditorium 

Konference se zúčastnilo cca 130 osob, a sice vysokých představitelů ministerstva obrany 

(úroveň náměstků ministra a ředitelů sekcí) a armády (v hodnostech generálů a plukovníků), 

zákonodárců (zástupci výborů pro obranu PSP ČR), desítky představitelů firem obranného 

a bezpečnostního průmyslu, a konečně také zástupci ministerstva zahraničí (úroveň ředitelů 

odborů), průmyslu, vnitra, a odborné veřejnosti a médií.  

Mediální ohlas 

Konferenci navštívila zhruba desítka novinářů, vč. zástupců například ČTK nebo České televize. 

Zprávy z akce se tak vedle resortního webu army.cz objevily v celostátních i odborných médiích.  

Konference představila plány resortu v oblasti vyzbrojování 

(army.cz, 16. 9. 2016) 

Česká armáda nakoupí do roku 2025 tisíce pistolí a pušek  

(E15, 16. 9. 2016) 

Tisíce pistolí, stovky protitankových zbraní: Armáda dohání resty a zbrojí  

(Blesk, 16. 9. 2016) 

Armáda modernizuje, chce nakoupit tisíce pistolí a pušek  

(Deník/ČTK, 16. 9. 2016) 

Armáda nakoupí tisíce pušek i obrněné vozy. Chce snížit závislost na ruské technice 

(iHNed.cz, 16. 9. 2016) 

Snahy Ministerstva obrany podpořit český obranný průmysl v zahraničí  

(PrvniZpravy.cz, 17. 9. 2016) 

REPORTÁŽ: Průmysl jako nástroj k zajištění obrany ČR  

(Armádní noviny, 17. 9. 2016) 

Dny NATO: Nová strategie vyzbrojování české armády bude klást důraz na pozemní síly 

(Byznysnoviny, 18. 9. 2016) 

Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu 

(Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, 21. 9. 2016) 

Protivzdušná obrana České republiky. Jak dál?  

(Armádní noviny, 28. 9. 2016) 

Česko chce koupit nové rakety. Bude je používat proti letadlům  

(iDNES.cz, 1. 10. 2016) 

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/konference-predstavila-plany-resortu-v-oblasti-vyzbrojovani-126577/
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/ceska-armada-nakoupi-do-roku-2025-tisice-pistoli-a-pusek-1321621
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/418920/tisice-pistoli-stovky-protitankovych-zbrani-armada-dohani-resty-a-zbroji.html
http://www.denik.cz/z_domova/armada-modernizuje-chce-nakoupit-tisice-pistoli-a-pusek-20160916.html
http://domaci.ihned.cz/c1-65442160-ceska-armada-modernizuje-arzenal-chce-nakoupit-tisice-pistoli-a-utocnych-pusek
http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/byznys/snahy-ministerstva-obrany-podporit-cesky-obranny-prumysl-v-zahranici/
http://www.armadninoviny.cz/reportaz-cesky-prumysl-jako-nastroj-k-zajisteni-obrany-statu.html
http://www.byznysnoviny.cz/2016/09/18/dny-nato-nova-strategie-vyzbrojovani-ceske-armady-bude-klast-duraz-na-pozemni-sily/
http://www.aobp.cz/cesky-prumysl-jako-nastroj-zajisteni-obrany-statu/
http://www.armadninoviny.cz/protivzdusna-obrana-ceske-republiky-jak-dal3f.html
http://technet.idnes.cz/modernizace-protivzdusne-obrany-cr-dbb-/vojenstvi.aspx?c=A160930_095405_vojenstvi_erp
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