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FIRMY ZLÍNSKÉHO KRAJE JIŽ ZÍSKALY OD GDELS ZAKÁZKY ZA STOVKY 

MILIÓNŮ KORUN DÍKY DODÁVKÁM PANDURŮ PRO AČR, PROJEKT 

ASCOD MŮŽE PŘINÉST DALEKO VÍC 

V těchto dnech se vysocí manažeři skupiny General Dynamics European Land Systems (GDELS) setká-

vají s představiteli různých českých průmyslových podniků a jednají o možné budoucí spolupráci 

v případě, že GDELS uspěje při výběru nového bojového vozidla pěchoty pro Armádu ČR se svým obr-

něncem ASCOD 2. Ve čtrtek 12. července navštívili Zlínský kraj a na půdě podniku Ray Service ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště se setkali se zástupci kraje, města a firem ze zlínského regionu.  

 

Ray Service, Meopta a další místní podniky nebyly pro management GDELS neznámé: V minulosti jim 

zadala zakázky v hodnotě stovek miliónů Kč v souvislosti s projektem kolových obrněnců Pandur II: 

Přerovská Meopta dodala do Pandurů optické pozorovací přístroje a Ray Service strukturovanou ka-

beláž. Oběma firmám se podařilo díky projektu Pandur II pro AČR dostat do světového dodavatelské-

ho řetězce General Dynamics Corporation. 

 

Čtvrtečního setkání s mezinárodním týmem GDELS vedeného Martinem Reischerem, výkonným ředitelem 

GDELS, a Jensem Bauerem, hlavním ředitelem pro mezinárodní průmyslovou a obchodní spolupráci, se 

v podniku Ray Service zúčastnili hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta Starého Města u UH Josef Bazala, 

Jakub Gabriel, generální ředitel společnosti Ray Service, a zástupci řady místních firem. 

 

Hejtman Jiří Čunek na akci před zaměstnanci Ray Servicu prohlásil: „Ray Service je významná firma, která 

dokázala navázat prestižní spolupráci se zahraničními společnostmi, jako je právě General Dynamics. To při-

spívá k prosperitě regionu i spokojenosti zaměstnanců, která je při pohledu na vás evidentní. Loajalita lidí 

k firmě není v dnešní době běžná, vy jí máte.“ 

 

Martin Reischer, výkonný ředitel GDELS, uvedl: „Zde nejde o pouhý marketing, ale skutečné zakázky a projek-

ty. Ray Service a Meopta a jejich zapojení do projektu Pandur II pro AČR, jsou důkazem obrovského přínosu 

GDELS pro firmy českého obranného průmyslu. A my si jich vážíme jako kvalitních a spolehlivých dodavatelů.“ 
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Jakub Gabriel, generální ředitel společnosti Ray Service, dodal: „To, že k nám přijíždí na strategická obchodní 

jednání společnosti jako GDELS, ukazuje, kam jsme se dostali. Děkuji zaměstnanců za to, čeho jsme v rozvoji 

firmy dosáhli a přeji nám úspěch a sílu v dalších náročných projektech, které nás čekají.“ 

 

Akce v podniku Ray Service se účastnily mimo jiné tyto firmy: 

 

• Alucast (výrobce hliníkových odlitků),  

• BD Sensors (výrobce tlakoměrné techniky a senzorových snímačů),   

• Meopta (vývojář a výrobce optických přístrojů),  

• MESIT (vývojář a výrobce měřící techniky či komunikačních prostředků),  

• MSM Group (slovenská součást holdingu Czechoslovak Group vyrábějící mj. pozemní vozidla a muni-

ci), 

• VR Group (vývojář výcvikových simulátorů pro vzdušné i pozemní síly), 

• Performance Solutions (vývoj a dodávky inženýrských řešení a aplikací pro motorsport a obranný 

průmysl). 

Ray Service, hostitel akce, představuje úspěšného výrobce kabelových svazků pro speciální pozemní techniku. 

 

O PRŮMYSLOVÉM TOUR GDELS PO ČESKÉ REPUBLICE 

Zástupci společnosti GDELS, předního evropského výrobce pozemní vojenské a speciální techniky i systémů, 

který je součástí americké skupiny General Dynamics Corporation, ve dnech 10. – 12. července podnikli pra-

covní cestu po několika lokalitách České republiky, aby se setkali se zástupci vyznaných českých firem. Během 

tohoto průmyslového turné přední manažeři GDELS hledali partnery mezi soukromými i státními průmyslo-

vými podniky pro program výroby, vývoje a dodávek pásových obrněných vozidel ASCOD 2 i pro další projek-

ty. Vozidla ASCOD 2 společnost GDELS plánuje nabídnout české armádě v rámci připravovaného výběrového 

řízení na nástupce končících vozidel BVP-2 ve výzbroji AČR. 

 

Jde o významnou událost nejen pro dotyčné podniky, ale celkově pro český obranný a strojírenský průmysl, 

neboť se potenciálně jedná o zakázky v řádech desítek miliard Kč. GDELS je také první firmou ze všech poten-

ciálních účastníků výběrového řízení na nová pásová vozidla pro AČR, která jedná v takto širokém rozsahu o 

potenciální spolupráci s českými podniky. GDELS nabízí českým podnikům spolupráci a účast na projektu 

vozidel ASCOD 2 pro AČR v rozsahu až 80 procent objemu výroby a vývoje i realizace dodávek, přičemž 20 

procent tvoří komponenty či služby, které český průmysl v současnosti nemůže nabídnout nebo není schopen 

vyrobit. Odpovídá to firemní strategii GDELS být globálním hráčem na světovém trhu speciálních technologií, 

ale zároveň spolupracovat s lokálními partnery a přinášet do této spolupráce špičkové světové technologie a 

know-how. 

 

Již v minulosti společnost GDELS prokázala schopnost najít partnery mezi českými podniky a do praxe uvézt 

konkrétní formy spolupráce při projektu výroby a dodávek vozidel Pandur II 8x8 pro českou armádu v hodno-

tě přes 15 miliard Kč. Do realizace projektu se zapojilo přes 10 tisíc zaměstnanců z více než 50 českých firem. 

Navíc spoluprací s GDELS na projektu Pandur II 8x8 česká ekonomika získala přímé offsety v hodnotě bezmá-

la 4,9 miliardy Kč a celkový objem offsetových projektů dosahoval hodnoty 18,5 miliardy Kč. 
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O SPOLEČNOSTI GENERAL DYNAMICS 

Společnost General Dynamics se sídlem ve Falls Church ve Virginii je globální výrobce letecké i pozemní vo-

jenské techniky, který nabízí široké portfolio produktů a služeb v oblasti letectví, bojových vozidel, zbrojních 

systémů a střeliva; C4ISR a IT řešení; a také stavby a opravy lodí. Příjmy společnosti za rok 2017 činily 31 mili-

ard dolarů. Více informací naleznete na www.generaldynamics.com. 

O SPOLEČNOSTI GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS 

General Dynamics European Land Systems (GDELS) je divize společnosti General Dynamics Corporation, která 

disponuje vývojovými, výrobními i obchodními kapacitami ve Španělsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku a 

Česku, přičemž zaměstnává okolo 1800 vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. GDELS se zaměřu-

je na výrobu pozemní vojenské techniky a také nejrůznější systémy určené pro pozemní síly. Jednotlivé divize 

se zabývají vývojem a výrobou obrněných pásových vozidel, dále pancéřovaných kolových vozidel několika 

váhových kategorií, ale také ženijních mostních systémů, dělostřeleckých systémů a munice. 

Armádám Rakouska, Španělska, Velké Británie a dalších zemí dodává kolová i pásová vozidla se špičkovými 

technickými parametry a nejmodernějším elektronickým vybavením, např. pásová bojová vozidla pěchoty 

Ulan, Pizzaro a Ajax na podvozkové platformě ASCOD 2. 

 

Kontaktní osoba 

Mgr. Andrej Čírtek, mediální zástupce průmyslového tour GDELS, tel. 602 494 208 

e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz 


