
Žádosti o členství v AOBP ČR 
 

V souladu s paragrafem IV. článek 3 požádaly o členství společnosti: 

AGADOS, spol. s r.o., e.sigma, s.r.o., evoling systems consulting s.r.o., IMPROMAT 

– COMPUTER s.r.o., KOMCENTRA s.r.o., myTalkey s.r.o., STERCH-

INTERNATIONAL s.r.o., ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o., Zetor Engineering, s.r.o. 

 

AGADOS, spol. s.r.o.    http://www.agados.cz/ 

Společnost AGADOS spol. s r.o. z Velkého Meziříčí si dlouhodobě drží pozici jednoho z 

největších evropských výrobců přívěsů a předního výrobce v České republice právě díky své 

orientaci na potřeby zákazníků. 

 

Přívěsy Agados nejsou jen typové řady přívěsných vozíků na přepravu zboží, materiálu, 

dopravních prostředků, zvířat nebo např. tekutin. Pravidelně vyrábí také nejrůznější speciály 

na míru požadavkům. V poslední době se kvůli zájmu bezpečnostních a záchranných složek 

ještě více zaměřili na vývoj a výrobu odolných přívěsů do náročných podmínek a v této 

oblasti se také po několika úspěšných projektech osvědčili. 

                  

Každý kdo si nevybere přívěs z široké palety vyráběných brzděných a nebrzděných typů 

různého použití, rozměrů, použitého materiálu a bohatého příslušenství, má možnost nechat 

si vytvořit koncept na klíč. Například ozbrojené síly často potřebují variabilní podvozky pro 

svá rozličná zařízení. Ať už se jedná o univerzální přepravník munice, materiálu a vybavení 

nebo podvozek pro dopravní prostředky, drony, roboty, cisternu, mobilní laboratoř nebo třeba 

elektrocentrálu. Agados dokáže tyto potřeby uspokojit. 

 

Z významných dodávek má Agados za sebou úspěšnou spolupráci s AČR, Policií ČR, 

Vojenskou policií, Hasičským záchranným sborem ČR, anebo např. výrobu speciálů pro 

potřeby švédské,finské armády a armády státu Katar. 

 

e.sigma, s.r.o.     http://www.esigma-technology.com/ 

e.sigma, s.r.o. je členem skupiny E.sigma Systems s provozy v České Republice a 

v Německu. Společnost e.sigma je evropským nástupcem americké firmy vyrábějící 

vojenskou techniku a funguje od roku 2001. Firma nabízí nejnovější simulátory a tréninkové 

systémy pro Německé ozbrojené síly, Rakouskou armádu a další mezinárodní klienty ze 

Středního východu, Afriky a Asie. Akcionáři e.sigmy byli také hlavními akcionáři původní 

společnosti E-COM ze Slavkova u Brna. Tato spolupráce byla pro e.sigmu a E-COM velmi 

úspěšná.    

V současné době má firma e.sigma ve svém produktovém portfoliu přední světové 

parašutistické simulační systémy, pozemní bojové tréninkové systémy, tréninková centra 

http://www.agados.cz/
http://www.esigma-technology.com/


pro  taktické vzdušné síly, nejnovější dělostřelecké tréninkové systémy a světově 

nejrozsáhlejší hardware-in-the-loop R&D simulační centra.  

Vlastníci e.sigmy plánují přesun hlavních aktivit z Německa do České Republiky, konkrétně 

do Prahy a Brna, za účelem rozšíření a posílení produktového portfolia firmy s přímou 

podporu prodeje a exportu služeb pro mezinárodní klienty. V blízké budoucnosti by měla 

převážná část skupiny e.sigma sídlit a generovat zisk v České Republice, včetně 

významných aktivit ve výzkumu a vývoji nových  produktů. 

evolving systems consulting s.r.o.  http://www.esc-aerospace.com/ 

Společnost evolving systems consulting s.r.o. se specializuje na: 

- On-board software pro satelitní přístroje a jejich nosiče, 

- Autopiloty a palubní avioniku pro bezpilotní letadla (UAV/RPAS), 

- Obranné systémy proti dronům (Drone Defence). 

 

IMPROMAT – COMPUTER s.r.o.  http://www.impromat.cz/computer/ 

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. působí v oblasti ICT od r. 1992. Jsme poskytovatelem 

infrastrukturních služeb v celém portfoliu ICT– návrh řešení, realizace, zajištění provozu, 

správy, obnovy až po úplný outsourcing včetně bezpečnostních technologických aspektů. 

Bezpečnostní technologie ICT jsou jednou z našich hlavních podnikatelských aktivit, jako 

příklad uvádíme následující vybrané služby:                

 Bezpečnostní analýzy, konzultace a poradenství  

 Implementace, provoz a podpora standardních a sofistikovaných bezpečnostních 
technologií 

 Prevence ztráty/úniku dat (DLP- Data Leak Prevention)  

 Zabezpečení síťové infrastruktury (VPN (Virtual Private Network), firewally atd.)  

 Komplexní řešení antivirové a antispamové ochrany infrastruktury ICT, ochrana 
DDoS 

 Komplexní zabezpečení koncových bodů (PC, notebooků, mobilní zařízení atd.)  

 Vzdálený bezpečnostní dohled 

 Havarijní plány, bezpečnostní plány zálohování a obnovy 

 

KOMCENTRA s.r.o.    http://www.komcentra.cz/cz/strana 

Společnost KOMCENTRA s.r.o. je stabilní společnost s více než 20letou tradicí v oboru 

systémové integrace, tvorby softwaru a návrhu i výroby specializovaného hardwaru pro složky 

Integrovaného záchranného systému, především Policii České republiky a Zdravotnické 

záchranné služby. 

Specializovaný hardware slouží především jako výstroj dispečerských stolů a k integraci 

rádiové sítě MATRA/PEGAS, případně jiných radiostanic, současný systém řízení práce 

operačních středisek Policie ČR JITKA (2013) je generační inovací dříve provozovaného 

systému Dispečer-Maják158 a je používán plošně na všech Krajských ředitelstvích Policie ČR, 

Operačním odboru Policejního prezidia ČR i útvarech s celorepublikovou působností. 

Každoročně je odbavováno více než půl milionu výjezdů na základě volání na linku 158, či 
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signálů z pultu centralizované ochrany. Systém AVL již 12 let nepřetržitě zpracovává údaje o 

polohách policejních vozidel v reálném čase, v současnosti přes 5000 polohových údajů za 

minutu v denní špičce. Systémy firma servisuje 24/7 s nejvyšší úrovní SLA s plněním v řádu 

hodin a garantovanou spolehlivosti >99,8%. 

 

myTalkey s.r.o.     https://talkey.eu/cs/ 

myTalkey je česká společnost, která se zabývá vývojem šifrovacích technologií pro ochranu 

elektronických komunikací. Mimo softwarová řešení vyvíjí i vlastní hardware pro šifrování. 

Uplatnění těchto technologií v bezpečnostním průmyslu je široké. Nejen pro silné 

zabezpečení emailové komunikace a ochranu souborů, ale v blízké budoucnosti i 

zabezpečení hlasové komunikace. Kybernetická rizika, jako je odposlech provozu na síti, 

neoprávněné zásahy do integrity přenášených dat, ale i obtížně řešitelné problémy – jak 

může mít odesílatel pod kontrolou již odeslaná data – představují reálné bezpečnostní 

problémy dneška. S těmito problémy konfrontován každý, kdo komunikuje a přenáší 

hodnotné informace. Proto nedílnou součástí bezpečnostního a obranného průmyslu musí 

být i technologické společnosti, jako je myTalkey, které tyto technologie vyvíjení a vyrábějí, 

nepouze přeprodávají zahraniční produkty. 

 

STERCH-INTERNATIONAL s.r.o.  http://www.sterch.com/ 

Firma STERCH s.r.o. byla založena v roce 1996. Naše firma se specializuje na nejsložitější 5ti 
až 10ti osé obrábění složitých dílců pro letecký, vesmírný, vojenský a jaderný průmysl.  
Firma STERCH s.r.o. má zaveden a nezávislou akreditovanou osobou certifikován systém 
managementu kvality pro standardy ISO 9001 , AS 9100 REV.C, NADCAP EDM WIRE and 
FAST HOLE DRILLING. 
Firma STERCH poskytuje komplexní služby zákazníkům od vývoje, konstrukce, výroby až po 
samostatnou kvalifikaci a finální montáž sestav. Naší specializací jsou přípravky a komponenty 
leteckých motorů a součástek  používané jak v komerčním tek i ve vojenském sektoru.  
Vlastníme nejmodernější výrobní zařízení a do nejnovějších technologií stále investujeme. 
Jsme malá dynamicky se rozvíjející firma, která se orientuje na složitou výrobu součástek 
s použitím nejnovějších know how. 

 

 

ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.    http://www.zahoritrade.cz/ 

ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. byla založena již v roce 2000 s cílem se stát konkurenceschopnou 

firmou na mysliveckém trhu. Tímto si zakladatel, pan Miroslav Rudel, splnil svůj sen. Přál si 

skloubit zaměstnání a koníček. Vášnivý myslivec pracoval na rozvoji společnosti nejprve s 

manželkou. Malá společnosti se rozrostla na rodinnou firmu. Právě příchod syna nasměroval 

společnost blíž k moderním technologiím využívaných nejen pro lovecké účely. ZÁHOŘÍ 

TRADE začalo dovážet přístroje pro noční vidění. Postupem času se činnost rozšířila také o 

dodávky přístrojů nočního vidění do státních správ. Stala se také dodavatelem komponentů 

pro výrobce nočního vidění. Na loveckém trhu představila přístroje vlastní konstrukce, které si 

zákazníci oblíbili pro výbornou kvalitu a servis. 

Činnost společnosti se zaměřuje také na termovizní přístroje pro vojenské i hobby 

použití. V letošním roce dochází k rozšíření působnosti o servisní středisko pro noční vidění a 
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termovizní systémy. Ve středisku probíhají opravy nočního vidění a nechlazených 

termovizních přístrojů. Společnost rozšířila své aktivity o kompletaci i výrobu noktovizních i 

termovizních přístrojů.  

Úplnou novinkou v programu společnosti je zaměření se na obranu proti hrozbám plynoucích 

z použít UAV systémů, neboli dronů. ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. spolupracuje na vývoji funkčního 

a mobilního anti-dron systému. 

 

 

Zetor Engineering, s.r.o.    http://www.zetor.cz/skupina-zetor 

Společnost Zetor Engineering, s.r.o., která je 100% dceřinou společností ZETOR 

TRACTORS a.s., se nyní zabývá primárně vývojem podvozkových skupin pro pasová 

vozidla. Cílem společnosti je vývoj podvozkových skupin pro pásová a kolová vojenská 

vozidla, k čemuž společnost v současné době buduje své kapacity. 

 

 

 

 

Po schválení návrhů na ukončení členství a přijetí nových členů bude mít AOBP 

110 členů. 
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