
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1 

Praha, 10. září 2018: Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci 
akce Dny NATO 2018 v Ostravě. PUMA je jedním z účastníků výběrového řízení na nové BVP pro 
Armádu České republiky (AČR). Aktuálně se jedná o nejmodernější bojový a sériově vyráběný systém 
v kategorii BVP na světě.  

Česká armáda se připravuje na nákup moderních BVP, která by měla nahradit 50 let stará bojová 
vozidla pěchoty BVP-2. Pokud se ministerstvo obrany rozhodne do výzbroje českých mechanizovaných 
jednotek zařadit BVP PUMA S1, bude mít česká armáda nejvýkonnější a nejodolnější zbraňový systém 
současnosti s potenciálem vývoje na dalších 40 let. Kromě přístupu k nejmodernějším technologiím, 
mohou navíc české firmy získat zakázky přesahující 35 mld. Kč. 

 „Firmy z konsorcia PSM již dnes mají v ČR výrobní podniky, které zásobují evropský trh komponenty 
především v automobilním průmyslu. V rámci projektu BVP PUMA chceme kvalitu českého průmyslu 
využít pro dodávky zbrojních systémů v rámci celé Evropy i na třetích trzích“ říká Mathias Kraus, šéf 
obchodu a marketingu ve společnosti PSM.  

BVP PUMA se již v roce 2017 úspěšně účastnila testů AČR ve Vyškově. V témže roce představilo 
konsorcium PSM českým podnikům program průmyslové spolupráce. Hlavní ambicí je zapojit do výroby 
BVP PUMA významné české firmy a využít jejich kapacit nejen pro případné dodávky pro českou 
armádu, ale i pro německý Bundeswehr a armády ostatních zemí EU/NATO, kdy spolupráce není 
limitována jen projektem PUMA. Objem vzájemné spolupráce může v horizontu 3 let přesáhnout 
hodnotu 35 miliard Kč. Spolupráce navíc otevírá potenciál i pro transfer nejmodernějších 
bezpečnostních technologií do ČR. 

BVP PUMA je komplexní systémové řešení pro mechanizované jednotky. Zahrnuje logistiku, podpůrné 
vybavení, do funkčního celku sladěné a ověřené zbraňové systémy, elektronické systémy, výcvikové 
programy, simulátory, i podpůrné programy výrobce po celou dobu provozu vozidel.  Jde o komplexní 
integrovaný bojový systém společně s tanky a bitevními vrtulníky, který vytváří mohutnou bojovou sílu. 
Samozřejmě jde i o propojení člověk/zbraň – tedy kompletní management situace ne bojišti. Situační 
poznatky vojáky jsou doplněny informacemi z SAS BVP PUMA (Situational Awareness System) a 
přenášena na vyšší velitelské stupně stejně jako poznatky z dalších systémů (např. UAV) se cestou BVP 
PUMA dostanou až k vojákovi ze sesednutého družstva vozidla. 

Primární výzbroj BVP PUMA je umístěna v bezosádkové, dálkově ovládané, balisticky silně chráněné a 
plně otočné věži PUMA. Tvoří ji především plně stabilizovaný 30 mm automatický kanón MK30-2/ABM 
(certifikován je i kanon ráže 35 mm), odpalovací zařízení kompletu MELLS s protitankovými řízenými 
střelami SPIKE-LR a dále s 5,56 nebo 7,62 mm spřaženým kulometem. Pro vozidlo je dále od roku 2020 
plánována samostatná zbraňová stanice 40 mm automatického granátometu pro ochranu vozidla 
především proti napadení ze zadní části, která bude obsluhována nezávisle na věži vozidla z prostoru 
roje. 

http://www.natodays.cz/


 

Zkratka ABM u kanonu znamená Air-Burst-Ammunition. Jedná se o schopnost ničit cíle střepinami nebo 
integrovanými wolframovými prvky programovatelnou municí v přesně určeném místě a čase 
vzhledem k pohybu cíle i vypáleného granátu. Umístění senzoru úsťové rychlosti až za ústím hlavně  
zajišťuje bezkonkurenční přesnosti střelby díky tomuto jedinečnému umístnění senzoru úsťové 
rychlosti. 

Podvozek BVP PUMA má široké váhové rozpětí od 31,5 do 43 tun, které dává velké možnosti pro 
doplňkové vybavení a tzv. mission-kits, stejně jako pro modernizační projekty v budoucnu. Balistická a 
proti-minová ochrana je řešena dvoustupňově. Základní je určena do misí s nižším rizikem ohrožení a 
pro výcvik, přičemž v této konfiguraci „A“ (Air Transportable) je možné BVP PUMA přepravovat letecky. 
Pro bojové operace v prostředí s těžkými a protipancéřovými zbraněmi je určen druhý stupeň ochrany 
„C“ (Combat) zahrnující boční ochranné segmenty. Díky této unikátní konstrukci a nejmodernější 
balistické ochraně mají vojáci a posádka mnohem větší šance na přežití v případě zásahu vozidla. 
Vozidlo jako takové bylo konstruováno pro budoucí konflikty, tedy proti moderním protitankovým 
zbraním, k bojovým operacím v „urban areas“ a též pro mírové mise v rámci aktivit OSN. 

BVP PUMA se vyznačuje i mimořádnou mobilitou srovnatelnou s tanky nejnovější generace. Je to dáno 
především konstrukcí podvozku s hydropneumatickým odpružením. To zajišťuje jednoznačně nejvyšší 
balistickou ochranu vozidla proti protitankovým minám nebo IED, tedy zejména ochranu života 
vojáků/vojákyň AČR v misích všeho typu. Podvozek je díky tomu stabilním univerzálním základem pro 
širokou paletu modifikací obrněných vozidel do budoucna. Pohonná soustava zaručuje BVP PUMA 
velmi dobrý poměr výkonu k hmotnosti činící 25 kW/t, jenž nemá konkurenci. 

Vývoj vozidla začal v roce 2002, první prototyp byl představen v roce 2005. Po deseti letech velmi 
intenzivního testování jej roku 2015 zařadil do výzbroje německý Bundeswehr. BVP PUMA je zcela nová 
bojová platforma s výhledem životnosti minimálně na dalších 40 let. Hlavní předností je bojová síla a 
ochrana osádky. 

Konsorcium PSM je společný podnik dvou největších německý zbrojovek: KMW a Rheinmetall 

 

Kontakt pro média: 

česky  

Jiří Grund, mediální zástupce PSM v ČR, +420 604 114 054, jirka@grucon.cz  

 

anglicky / německy 

Mathias Kraus, šéf obchodu a marketingu PSM, + 49 561 5107 110, mathias.kraus@psm-spz.de  
PSM Projekt System &  Management GmbH 
Wilhelmshöher Alle 262, 34131 Kassel, Německo 
www.psm-spz.de 
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