
 

Tisková zpráva 
 
 
 
 

Náčelník generálního štábu Armády ČR na návštěvě ve VOP CZ, s.p. 
 
Šenov u Nového Jičína, 16.1.2023/ Náčelník generálního štábu Armády ČR, generálmajor Ing. 
Karel Řehka s delegací Armády ČR a Ministerstva obrany ČR navštívili v pátek 13.1. 2023 
státní podnik VOP CZ s.p. V rámci návštěvy jim byla vedením prezentována strategie 
podniku a proběhla diskuse o dalších možnostech spolupráce a potřebách Armády ČR, 
které státní podnik může poskytnout.  
 
V rámci prohlídky areálu delegace navštívila nejen výrobní haly, ale i profesionální zázemí podniku 
včetně aktuálních modernizací. Ve výzkumné části jim byl představen autonomní taktický robotický 
systém UGV TAROS V4, jehož vývoji se VOP CZ, s.p. věnuje více jak 10 let. „V dnešní době 
usilovně pracujeme už na čtvrté generaci těchto vozidel a několik jich už bylo v roce 2020 do 
Armády ČR dodáno. Tento projekt je unikátní svojí variabilností a byl kompletně vyvinutý v našem 
podniku ve spolupráci s Univerzitou obrany“, říká Ing. Marek Špok, PhD, ředitel podniku VOP CZ, 
s.p. 
 
„Byla to vůbec moje první návštěva státního podniku VOP CZ v nové roli. Zajištění vlastních 
schopností v podobě státního podniku pro mírové, ale zejména válečné potřeby vidím jako zcela 
zásadní,“ generálmajor Karel Řehka, náčelník Generálního štábu Armády ČR. 
 
Projekt UGV TAROS je platforma určená pro instalaci různých nástaveb, které mohou sloužit pro 
bojovou a logistickou podporu mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek, navíc lze 
připojit i nástavby, například průzkumné systémy, komunikační techniku či dálkově ovládané 
zbraňové stanice. Robot se také může stát základnou pro létající či jiné robotické průzkumné 
prostředky. 
 

 
 
VOP CZ, s.p. 

VOP CZ, s.p. je státní podnik založený od roku 1946, jehož primární funkcí je zajišťovat strategické 
výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Zaměřuje se na hlavní činnosti 
oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. VOP CZ, s.p. zaměstnává více jak 600 
zaměstnanců. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v 
Bludovicích nedaleko Nového Jičína. 
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