
ADVANCED TECHNOLOGY

PARK



▪ Státní podnik, 

100% vlastněný MO ČR

▪ Založen v roce 1946 –

75 let zkušeností a tradice

▪ 2 výrobní areály 

(400 tis. m2)

▪ 700 zaměstnanců

▪ Zaměření podniku – vývoj, 

modernizace, výroba, 

servis a prodej 

strojírenských produktů v: 

▪ OBRANNÉM PRŮMYSLU

▪ CIVILNÍM STROJÍRENSTVÍ



VÝROBNÍ AREÁLY

ŠENOV

BLUDOVICE

Celková plocha:          171 500 m2

Výroba:        37 700 m2

Sklady:       19 300 m2

Administrativa:   12 200 m2

Celková plocha:          215 900 m2

Výroba:             7 800 m2

Sklady:            2 600 m2

Administrativa:                1 000 m2



MISE

Zajišťujeme obranyschopnost České Republiky.

VIZE

Vyvíjíme, modernizujeme, vyrábíme, opravujeme a obchodujeme

s produkty obranného průmyslu. Zaměřujeme se zejména na techniku

používanou v pozemních silách. V této oblasti jsme nejvýznamnějším

dodavatelem pro Armádu České republiky.

Zkušenosti a kvalitu ověřenou v ozbrojených silách nabízíme i civilnímu

strojírenskému sektoru. V civilním strojírenství se soustředíme na:

▪ Manipulační techniku

▪ Stavební techniku

▪ Zemědělskou techniku

▪ Speciální silniční techniku a nástavby

▪ Drážní techniku

▪ Mostní konstrukce
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CÍL PROJEKTU:

Celosvětová komercionalizace vyspělých technologií 

vzniklých v České republice

NÁZEV PROJEKTU:

ADVANCED TECHNOLOGY PARK - VOP CZ

PROJEKT ATP VOP CZ



PRO SUBJEKTY Z ČR:

▪ věda a výzkum 

▪ univerzity

▪ existující firmy

▪ nově založené firmy

S INOVATIVNÍMI MYŠLENKAMI V TĚCHTO OBLASTECH:

▪ obranný průmysl – využití UGV platformy TAROS

▪ civilní strojírenství – zhodnocení českého génia a 

šikovnosti

https://www.youtube.com/watch?v=2trbK7lQZXM

nabízíme oboustranně prospěšné a výhodné partnerství

PRO KOHO JE PROJEKT URČENÝ?

https://www.youtube.com/watch?v=2trbK7lQZXM


▪ vývoj

▪ prototypová výroba

▪ sériová výroba

▪ záruční a pozáruční servis

▪ logistika

▪ obchod a marketing

▪ poprodejní služby

▪ spolufinancování projektů

▪ zabezpečení provozních věcí 

pro start-up firmy

CO NABÍZÍ VOP CZ?



4/2021 - VOP CZ A FUTTEC OZNÁMILA PARTNERSTVÍ

Předmět spolupráce:

▪ výroba strojů FT4

▪ servis

▪ prodej v ČR i zahraničí

▪ spolupráce na dalším vývoji 

FUTTEC

▪ autor patentu na unikátní systém oprav poruch asfaltových 

vozovek (výtluků a trhlin) prostřednictvím mikrovlnné 

technologie

https://www.youtube.com/watch?v=AN8bqmY_em8

PRVNÍ PROJEKT ATP VOP CZ

https://www.youtube.com/watch?v=AN8bqmY_em8


SPECIÁLNÍ SENDVIČOVÉ DESKY

SPT Technology:

▪ výroba desek

▪ stavba modulárních domků

▪ prodej v ČR i zahraničí

▪ spolupráce na dalším vývoji a využití sendvičových materiálů

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ  PROJEKTY



MULTIFUNKČNÍ VODOJEMY
VUT FS, odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana: 

▪ využití pohybu vratného kuličkového šroubu k čerpání vody z 

hlubin země;

▪ společně s KSK budeme stavět první prototyp vodojemu;

▪ zájem obcí je obrovský, protože hospodaření s vodou je téma 

současnosti i budoucnosti.

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ  PROJEKTY



VÝROBA VODÍKU V MÍSTĚ SPOTŘEBY

▪ unikátní české řešení; 

▪ spolupráce s firmou Shell International; 

▪ budoucnost v řešení pohonů nejen stavebních strojů, ale 

energetických problémů vůbec.

www.shell.com

DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ  PROJEKTY

http://www.shell.com/


SRDEČNĚ VÁS ZVEME 

PROTOŽE NENÍ NAD TO 

VIDĚT VŠE NA VLASTNÍ OČI

kdykoliv po předchozí domluvě s:

Mgr. Michaela Hermanová

Asistentka ředitele

mobil: +420 602 551 869, tel: +420 556 783 201 

e-mail: hermanova.m@vop.cz

Ing. Oldřich Pavlovský 

Business Development 

mobil: +420 725 562 357 

e-mail: pavlovsky.o@vop.cz

POZVÁNKA K NÁM

mailto:hermanova.m@vop.cz
mailto:pavlovsky.o@vop.cz


www.vop.cz

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102

742 42 Šenov u Nového Jičína

Czech Republic

vop@vop.cz , phone: 556 783 111


