
Zpráva o činnosti  

odborné sekce C4ISTAR AOBP ČR 

 

Odborná sekce C4ISTAR AOBP vznikla počátkem roku 2016 sloučením dvou  

aktivních sekcí Taktické systémy a C4/Digitalizace bojiště, které původně vznikly 

v roce 2012, resp. 2013 

V sekci je sdruženo celkem 13 podniků, členů AOBP, které svým odborným 

portfoliem pokrývají oblasti taktických komunikací, systémů velení a řízení, optiky, 

optoelektroniky, C4ISTAR, technologií pro výstavbu míst velení a řízení a 

taktických LAN a různých podpůrných technologií vhodných pro modernizační 

iniciativy resortu obrany v různých oblastech. 

Od počátku roku odborná sekce zorganizovala odborný seminář na GŠ vedený 

společnosti Rhode&Schwarz k  problematice šifrování a k perspektivám v této 

oblastí, dále konsorcium firem ICZ(DELINFO), Pramacom-HT a OPTOKON připravili 

nabídku řešení systému C4I pro Lotyšskou armádu na základě požadavku Lotyšské 

armády formou FRI obdržené cestou AOBP ČR. Následně se uvedené konsorcium 

firem zúčastnilo kulatého stolu na MZV k podpoře modernizačních projektů 

v pobaltských republikách. V rámci jednání vojenského výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR se členové sekce VTÚ, s.p. a OPTOKON, a.s. aktivně 

zúčastnili jednání k ochraně státních hranic s použitím moderních technologií. 

V současné době sekce C4ISTAR připravuje pod záštitou Ministra obrany a 

Náčelníka GŠ technologický den, kterého cílem je představit odborné vojenské 

veřejnosti moderní technologie a portfolio vyráběných zařízení, které by mohly být 

použity v modernizačních projektech AČR. Součástí technologického dne, který se 

uskuteční 29.6.2016 ve velkém sále na Valech, bude i ukázka úspěšných projektů 

a výstavka zařízení a technologií, které společnosti sdružené v odborné sekci chtějí 

představit představitelům resortu obrany. 

V neposlední radě bude taky představen úspěšný projekt, který obstál 

v mezinárodní konkurenci v rámci akviziční akce NSPA NATO.. Je to důkaz toho, 

že naše podniky jsou technologicky vyspělé a jejich ambice se podílet na 

modernizaci AČR jsou reálné a jsou podložené i výsledky na mezinárodní úrovni.  

Do konce roku chystá sekce C4ISTAR i hromadný technický workshop na výstavě 

Future Forces, která proběhne na podzim v Praze. 
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