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Úvodní slovo ředitele podniku
Vážení obchodní přátelé, vážené dámy, vážení pánové, dovolte
mi, abych Vás informoval o činnosti a výsledcích hospodaření
Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za uplynulý rok 2015.
Rok 2015 byl velmi složitý, neboť se jednalo o rok mnoha změn
v AČR, což ve svém důsledku vedlo k podstatně složitějšímu
systému získávání zakázek od našeho prioritního zákazníka.
Nicméně, je možno konstatovat, že podnik byl již natolik
konsolidován, že se podařilo doplnit zakázkové krytí z ostatních
zdrojů, zejména zahraničních.
Finanční a obchodní plán na rok 2015 byl sice zpracován
v potřebném předstihu, ale s neúplným finančním krytím. To
muselo být doplňováno až během roku a to až do posledních dní minulého roku. To, že se
nakonec podařilo naplnit odborné kapacity ústavu a dosáhnout kladného hospodářského
výsledku, svědčí nejen o vysokých manažérských schopnostech vedení pracoviště, ale
i o odborné erudici všech pracovníků ústavu.
Vzhledem k vyrovnanému hospodaření podniku od svého vzniku, podařilo se podržet finanční
rezervu 25 mil. Kč, kterou ústav obdržel od svého bývalého mateřského státního podniku,
jako podíl za prodej lokality Olomouc. Na základě toho bylo možné po celý rok vykonávat
činnost bez úvěrů od bankovních institucí. Dostatek výzkumných a vývojových projektů
podpory od zakladatele a uzavřené domácí a zahraniční zakázky pak umožnily vyrovnané
hospodaření a tím i potvrzení správnosti rozhodnutí o existenci ústavu.
Za úspěch, prokázaný následnými externími audity, lze označit i velmi dobré výsledky
fungování integrovaného systému managementu bez jakýchkoliv neshod.
Dobré výsledky hospodaření za rok 2015 byly dosaženy nejen přičiněním zaměstnanců
ústavu, ale i výtečnou spoluprací s našimi obchodními partnery, za což Vám všem děkuji.
Rovněž děkuji za velmi dobrou spolupráci pracovníkům ministerstva obrany jako zakladatele,
generálního štábu Armády ČR, Armádě ČR a členům dozorčí rady ústavu. Velice si vážím této
spolupráce, a to nejen na úrovni nejvyšších představitelů uvedených složek a institucí, ale i na
nižších stupních řízení.
Pro další období přeji všem pracovníkům podniku, zaměstnancům zakladatele a obchodním
partnerům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů.

RNDr. Bohuslav ŠAFÁŘ, CSc.
ředitel podniku
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Úvodní slovo předsedy dozorčí rady

Vážení zaměstnanci,
v roce 2015 se podařilo úspěšně překonat problémy spojené se vznikem státního podniku
úspěšně navázat na výsledky činnosti státního podniku za předchozí období.
Nebyl to rok jednoduchý a to zejména v oblastech naplňování obchodního plánu a udržení
proporcionálního vývoje v rámci jednotlivých úseků státního podniku.
Podmínky byly zvýšeným úsilím Vás všech splněny a odborná činnost se postupně v průběhu
roku 2015 rozvíjela postupně ve všech zájmových oborech.
Oblasti obranného výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou předmětem činnosti
Vašeho státního podniku, mají zásadní význam pro další směrování AČR. Ta si hledá svoje
strategické začlenění a poslání v rámci Severoatlantické aliance.
Potenciál lze spatřovat ve všech oblastech, kterým se VVÚ dlouhodobě věnuje – v ochraně
proti chemickým zbraním, využití speciální elektroniky a materiálovém inženýrství. Tyto
oblasti dnes patří mezi klíčové a perspektivní směry armád na celém světě.
Konsolidace státního podniku dospěla do takového stádia, že se postupně podařilo v průběhu
roku 2015 obchodní i finanční plán pokrýt a realizovat tak, že jsou vytvořeny podmínky pro
přechod do nového roku 2016, zabezpečeny plánované odvody a pokud bude vývoj
pokračovat podobným tempem v roce 2016 i prostředky na částečnou obměnu zastaralého
majetku.
Za tyto výsledky všem pracovníkům Vojenského výzkumného ústavu děkuji, svou praktickou
činností jste prokázali odbornou připravenost pro řešení jednotlivých úkolů, ale i vysoké
manažerské schopnosti, které umožňují správné vedení pracovních týmů a přispívají k plnění
úkolů v požadované kvalitě a dohodnutých termínech realizace.
Výsledky, kterých jste dosáhli v roce 2015, jsou přesvědčivé a prokázaly Vaši připravenost
naplňovat hlavní předmět činnosti státního podniku uvedený v zakládací listině.
Blahopřeji Vám k dosaženým výsledkům v roce 2015.
Pevně věřím, že i rok 2016 bude úspěšný a dojde k dalšímu rozvoji ve všech oblastech činnosti
a ústav bude i nadále prokazovat svou životaschopnost a bude schopen rozšiřovat portfolio
svých činností.

Ing. Václav Absolon
předseda dozorčí rady
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1. Profil Vojenského výzkumného ústavu, s. p.
Obchodní jméno a sídlo
Obchodní firma
Sídlo
Právní forma
Den založení
Den zápisu
Zapsán
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230, 637 00 Brno.
státní podnik.
29. srpna 2012.
27. září 2012.
u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 25718.
29372259.
CZ29372259.

Cíle podnikání
Cíle podnikání Vojenského výzkumného ústavu, s. p., (dále také VVÚ) se ve třetím roce jeho
existence nezměnily.
VVÚ zajišťuje uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů České republiky
v oblasti obrany a bezpečnosti a plnění jejich závazků vyplývajících z členství v NATO a EU.
Formou projektů podpory, ve smyslu zákona 130/2002 Sb., ve prospěch zakladatele a dalších
poskytovatelů koordinuje základní výzkum, provádí aplikovaný výzkum, řídí vývoj a inovace
vojenské techniky a materiálu, zabezpečuje zkoušky vojenské techniky a odborná školení
specialistů v oborech: (a) chemické, biologické a radiační ochrany, (b) elektronického boje
a maskování, (c) materiálového inženýrství.
VVÚ vlastní osvědčení podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET. Je certifikován
podle ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110. Ve vybraných oborech činnosti je Ministerstvem
obrany pověřen výkonem Národní autority, zastupuje Ministerstvo obrany a Armádu České
republiky v národních institucích, orgánech NATO a EDA. Vlastní povolení pro zahraniční
obchod s vojenským materiálem.

Statutární orgán
Ředitel ‒ RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., Brno, Klímova 2056/20, PSČ 616 00.

Dozorčí rada







předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Ing. Václav Absolon;
Ing. Petr Navrátil, CSc.;
Ing. Antonín Karmazín;
plk. gšt. Ing. Róbert Bielený;
plk. Ing. Karel Huleja;
RNDr. Milan Čepera, Ph.D.
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Management
Zástupce ředitele (do 30. 4. 2015)

Ing. Bohuslav Res, CSc.

Vedoucí sekcí:






Chemická, biologická a radiační ochrana
Speciální elektronika a maskování
Materiálové inženýrství
Technická (bezpečnostní ředitel)
Ekonomická (zástupce ředitele pro ekonomiku)

Vědecký tajemník
Manažer kvality, metrolog a vedoucí Střediska zkoušení
Personalista

Ing. Pavel Čuda, Ph.D.
Ing. Jaroslav Skála, CSc.
Doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Ing. Jiří Nivnický
Ing. Josef Hrnčiřík
Ing. Milan Šobr, CSc.
Ing. Milan Čepera, Ph.D.
Mgr. Iveta Faitová

2. Organizační struktura
Organizační struktura (obr. 1) Vojenského výzkumného ústavu, s. p., doznala oproti roku
2014 některých změn.

Obr. 1: Organizační struktura státního podniku Vojenský výzkumný ústav. Čísla uvádí počet
pracovníků dané organizační jednotky.
VVÚ je multioborové výzkumné pracoviště s hierarchickou organizační strukturou. Člení se
na sekce, oddělení a skupiny.
Formální úprava byla provedena: (a) k 1. 5. 2015 byla zrušena funkce zástupce ředitele
a funkce zástupců vedoucích sekcí, (b) k 1. 8. 2015 byla zrušena skupina ochrany proti ZHN,
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sekce CHBRO ‒ pro nedostatek zakázek a c) k 1. 5. 2015 byly u sekcí ekonomické a technické
zrušeny funkce vedoucích skupin, respektive oddělení.

2.1 Rozvoj lidských zdrojů
V závislosti na vývoji ekonomické situace, rozsahu a profilu zakázek, potřebách technického
a technologického rozvoje pracoviště vedení VVÚ průběžně: (a) optimalizuje počty
a strukturu pracovníků ústavu, (b) novelizuje systém hodnocení a hmotné zainteresovanosti
pracovníků. Dokladem o této činnosti je například provedená změna organizační struktury
VVÚ.
Doktorandským studiem, které je považováno za základní kvalifikační předpoklad pro postup
pracovníků do řídicích pozic ústavu, si v současné době rozšiřují kvalifikaci tři mladí
pracovníci ústavu.

2.2 Technický a technologický rozvoj
Technický a technologický rozvoj pracoviště byl orientován na stavební úpravy objektů
a nákup majetku pro inovaci technického a programového vybavení VVÚ. Plnění plánu
rozvoje bylo negativně ovlivněno nevyřešenou církevní restitucí, pro kterou bylo nutno od
rozsáhlejší rekonstrukce dočasně upustit. Realizovány tak byly jen akce uvedené v následující
tabulce:.
Tabulka č.1 Přehled akcí spojených s technickým a technologickým rozvojem pracoviště.
Název akce
PROJEKTY


Plán [Kč]

Skutečnost [Kč]

200 000

166 000

Zkušební a výcvikové pracoviště sekce ChBRO Vyškov: (a) náhrada propanbutanového zdroje
vytápění pracoviště pro snížení environmentálních rizik.

DHM – Stavby

3 171 656,20

1 379 997,00

11 150 000

10 530 692

Zateplení objektu A, TP Vyškov
Zateplení objektu dílen, TP Vyškov
DHM STROJE









Korozní komora SKB-400A-TR+ rošt a plechy.
Detektor OL a průmyslových toxických látek AP4C.
Osobní vozidlo 1.6 TDI 77 kW 5-stup.mech. a 2.0 TDI 110 kW 6-stup.mech.
Užitkové vozidlo pro přepravu osob.
Nákup figurín Hybrid III a EUROSID.
Vysokorychlostní kamera IDT NX7S2.
Komora korozní K1000 MTR-k.
Tloušťoměr Elcometer 456 NEW se sondami.

DNM



0

108 419

Rozšíření licence software o modul „Žádanky“ pro 26-99 uživatelů.
Rozšíření licence software o řešení evidence majetku.
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3. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti sekcí za rok 2015
Činnost VVÚ byla v roce 2015 zaměřena především na řešení projektů a zakázek obranného
výzkumu a vývoje, testovací práce a výcviky specialistů. Rozdělení nejvýznamnějších zakázek
uvádí tabulka 1.
Tabulka 1: Rozdělení zakázek VVÚ.
Zákazník (zakázka)

Počet zakázek

NÚřV Praha (projekty podpory)

16

Technologická agentura ČR

2

The European Defence Agency

3

Armáda České republiky

19

Ostatní zakázky (nad 100.000 Kč bez DPH)

32

3.1 Sekce Chemická, biologická a radiační ochrana
Odborné aktivity sekce Chemická, biologická a radiační ochrana v roce 2015 byly v souladu
s jejím hlavním odborným zaměřením, tj. spadaly do oblasti ochrany před chemickým,
radiačním a biologickým ohrožením v rámci obranného (aplikovaného) výzkumu,
experimentálního vývoje, speciálních služeb, testů a experimentů, expertní činnosti a v rámci
speciálních výcviků chemických specialistů. Dále jsou uvedeny významnější projekty řešené
ve sledovaném období.
Za nejvýznamnější odborné aktivity sekce lze označit následující zakázky:
Projekt

Úplný název

Land Rover RCHM

Modernizované chemické průzkumné vozidlo Land Rover RCHM

Období řešení

Zadavatel

2015 – 2017
MO ČR, Program 907 040
Projekt obranného vývoje Land Rover RCHM řeší částečnou modernizaci vozidel radiačního
a chemického průzkumu Land Rover RCH ve dvou hlavních oblastech: (a) kompatibility, konektivity
a interoperability systému vozidla se systémem OTS VŘ PozS AČR a (b) generační inovace chemického
detekčního systému.
V roce 2015 probíhaly úvodní projektové etapy projektu. Byl zpracován a oponentně projednán
předběžný projekt modernizace chemického průzkumného vozidla Land Rover RCH, kde byly
analyzovány požadavky na modernizaci a současný stav vozidel. Byly formulovány varianty řešení
podpořené příslušnými energetickými a hmotnostními bilancemi a přehledem plnění požadavků na
vývoj. Na oponentním projednání předběžného projektu byly upřesněny požadavky zadavatele resp.
vzneseny požadavky nové, které vedly ke zpracování nové verze požadavků na vývoj. Ve druhé etapě
byl pak zpracován projekt konečný, který rozpracoval zvolené řešení do implementačních detailů
jednotlivých modernizačních prvků a je podkladem pro realizaci prototypu, která započala na konci
roku 2015.
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Okno měření nové aplikace třídy BVIS hlavního počítače vozidla Land Rover RCHM.
Projekt

Úplný název

ARMSCH

Výzkum čidel a systémů pro zpracování údajů pro rozšíření ARMS

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2015
MO ČR, Program 907 040
Projekt obranného výzkumu ARMSCH je zaměřen na posouzení možností rozšíření současné radiační
monitorovací sítě, která je provozována AČR o prostředky umožňující získávat doplňkové informace
o výskytu vybraných chemických látek v místech monitorování.
Řešení projektu v roce 2015 bylo závěrečným rokem řešení projektu a bylo zaměřeno do realizace
a testování funkčního vzorku monitorovacího bodu. Byla vybrána a navržena koncepce, která
umožňuje pokrytí oblasti několika km2, přičemž jednotlivé prvky umožňují buď přímé spojení na
hlavní stanici, která je vstupním bodem do nadřízených sítí nebo vzájemnou retranslací jednotlivých
radiostanic v případě komplikovaných podmínek nepřehledného terénu, nepříznivých atmosférických
podmínek atd. Tím je zabezpečeno spolehlivé doručení informací z jednotlivých zdrojů prvotních
informací. Vedle budování systému přenosu dat byla věnována pozornost dokončení testování hlavní
skupiny primárních (chemických) senzorů. Bylo dokončeno a otestováno programové vybavení pro
komunikaci detektorů s RF modemem. Byly navrženy a otestovány protokoly pro komunikaci
detektorů AP4C, RAID XP a RAID – M100 po sériové lince. Dále byl dokončen program pro
zabezpečení komunikace měřících bodů a centrálního počítače.
Systém pro monitorování byl otestován. Při testování bylo ověřeno, že:
Vybrané komponenty pro stavbu monitorovací sítě plně vyhovují požadavkům na
monitorování atmosféry pro potřeby zjišťování zájmových chemických sloučenin.
Sensory určené pro snímání veličin svázaných s podmínkami měření plně vyhovují
požadavkům na přesnost a komplexnost získávaných dat.
Komponenty určené pro přenos dat z měřících bodů do centrálního počítače a následně do
nadřízených sítí vyhovují požadavkům. Pro stavbu sítě aplikovatelné pro polní použití
jednotkami AČR bude nutné zvolit přenosovou frekvenci v pásmu vyhraženém pro AČR (pro
potřeby testování bylo zvoleno veřejné frekvenční pásmo).
Vypracovaná programová podpora pro sběr dat ze sensorů a programová podpora
komunikace umožňuje spolehlivé fungování monitorovacího bodu a jeho napojení do ARMS.

Výroční zpráva Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za rok 2015.

11

Funkční vzor měřicího bodu mobilní sítě ARMSCH.
Projekt

Úplný název

VZOREK

Vybavení odběrových týmů mobilním prostředkem pro odběr a
transport vzorků kontaminovaných BCHL, PNL, RaL a BBL dle
požadavků spojenecké publikace AEP-66 NATO

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2015
MO ČR, Program 907 040
Projekt obranného výzkumu VZOREK je zaměřen na studium metodik a odpovídající návrh vybavení
speciálních odběrových týmů AČR nasazovaných pro kvalifikované vzorkování chemických,
radioaktivních a biologických kontaminací. Cílem řešení je vytvořit podklady pro následný vývoj
prostředku, který by zabezpečoval komplexní podporu systému analýzy v AČR a který bude
kompatibilní s NATO publikací AEP-66.
V závěrečném roce řešení 2015 byly práce v rámci projektu zaměřeny na konečnou formulaci
a ověřování sad metodik a standardních pracovních postupů. Dále byl zpracován návrh taktickotechnických požadavků na vývoj mobilního prostředku pro odběr a transport vzorků
kontaminovaných BCHL, NPL, RaL a BBL podle požadavků spojenecké publikace AEP-66.

Projekt

Úplný název

READER_CH

Vysoce citlivý detektor pro detekci BCHL na bázi inhibitorů
cholinesterázy

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2016
MO ČR, Program 907 040
Cílem vývojového projektu READER_CH je jednoduchý, vysoce citlivý detektor kapesních rozměrů,
který je určen pro masové, vševojskové použití. Detektor je určen pro detekci nejvýznamnější skupiny
zavedených BCHL, to je látek fungujících na principu inhibice cholinesterázy v živém organismu. Tato
skupina, reprezentovaná především látkami typu "G" a látkami typu "V", představuje vysoké riziko
vyplývající zejména z jejich vysoké toxicity, ale také z jejich specifických fyzikálních a chemických
vlastností.
V roce 2015 byla dokončena mechanická konstrukce prototypu detektoru včetně jeho elektroniky
a programového vybavení. Byly vyrobeny a oživeny prototypy detektoru, které byly v závěru roku
podrobeny podnikovým zkouškám, ve kterých byly úspěšně ověřeny vlastnosti detektoru. Detektor
plní kritéria daná takticko-technickými požadavky na jeho vývoj.

Výroční zpráva Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za rok 2015.

12

Prototyp detektoru READER-CH.

Vyměnitelná kazeta detektoru
s náplní provozních kapalin
a energetickým zdrojem.

Projekt

Úplný název

STABIL VÚ

Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských
území

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2015

MO ČR, Program 907 040

Projekt je zaměřen na výzkum a ověření možnosti remediace kontaminovaných půd vojenských
území metodou chemické stabilizace rizikových prvků. Na základě výsledků testování účinnosti
navržených metod in-situ chemické stabilizace v laboratorních i v reálných terénních podmínkách
byly v roce 2015 zpracovány koncentrační mapy rizikových prvků ve studovaných lokalitách
a vypracována certifikovaná metodika remediace rizikových prvků v českém a anglickém jazyce.
Řešení projektu bylo v roce 2015 úspěšně ukončeno závěrečnou zprávou.

Pohled na sledovanou plochu trhací jámy Brda ve VÚ Brdy.
Projekt

Úplný název

RACIONALIZACE

Racionalizace dekontaminačních směsí

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2016

MO ČR, Program 907 040

Projekt si klade za cíl racionálními návrhy dospět ke snížení počtu dekontaminačních směsí, jak se
ukazuje neopodstatněně velkého, a v dalším pak k novelizaci struktury dekontaminačních směsí, kdy
nové směsi nahradí směsi vyřazované, které budou schopny účinně dekontaminovat i takové typy
VTM, které doposud zavedenými prostředky účinně dekontaminovat nelze.
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V roce 2015 byly testovány peroxidové dekontaminační směsi, označované jako PDS, PDS/M
a PDS/M-Z. Základem těchto směsí je peroxid vodíku, aktivovaný molybdenanem sodným. Vzniklý
tertaperoxymolybdát Mo(OO)42-, je velmi účinnou detoxikační i desinfekční částicí s polyvalentním
detoxikačním efektem. Tyto směsi jsou určeny především pro odmořování (detoxikaci) nasákavých
a vnitřních povrchů vojenské techniky, případně vnějších citlivých povrchů vojenské techniky.

Testování účinnosti dekontaminační směsi ODS-5.
Projekt

Úplný název

MICLID

Dálkový detektor chemických látek

Období řešení

Zadavatel

2013 – 2016

EU/EDA/JIP-CBRN (A-1152-RT-GP)

Mezinárodní projekt zaměřený na problematiku dálkové detekce bojových chemických látek pomocí
aktivního DIAL/DISC detektoru. Hlavním nositelem projektu je francouzský ústav ONERA. VVÚ, s. p. je
členem řešitelského konsorcia, které kromě ústavu ONERA zahrnuje také švédskou Královskou
technickou universitu ve Stockholmu. Hlavní odpovědnost týmu VVÚ, s. p. leží (a) v přípravě
vstupních podkladů pro řešení a návrhu a (b) příprava požadavků na testování demonstrátoru
detekčního systému, včetně (c) realizace testování výkonových parametrů detektoru pomocí
reálných a simulačních bojových chemických látek a sloučenin. V roce 2015 byly práce zaměřeny na
rozpracování návrhu technického řešení a konstrukci funkčního vzorku detektoru a na přípravu
testování detektoru v polních podmínkách s reálnými látkami.

Projekt

Úplný název

G-HEAD

Systém pro automatickou/automatizovanou detekci/monitorování
radiační situace a lokalizaci horkých zón, založený na inteligentní
multifunkční detekční hlavě použitelné pro stacionární a mobilní
platformy vč. Bezobslužných.

Období řešení

Zadavatel

2015 – 2017

Technologická agentura České republiky,
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
EPSILON

Projekt G-HEAD je výzkumným projektem s cílem vyvinout inteligentní kompaktní detekční hlavu
ionizujícího záření (IZ) s nejméně jedním stupněm volnosti, snadno implementovatelnou na
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robotickou, mobilní i stacionární platformu, umožňující pokročilou detekci IZ v různých módech
činnosti tj. vyhledávání diskrétních zdrojů IZ a horkých skvrn, radiační inspekci objektů, měření
radiační signatury zájmových oblastí, vybavenou speciálně vyvinutými algoritmy nezbytnými pro
autonomní činnost robotu v závislosti na naměřených radiačních datech a módu činnosti.
V roce 2015 byly práce na projektu zaměřeny na stanovení požadovaných parametrů vyvíjené
inteligentní detekční hlavy, výpočty a modelování stínicích vlastností částí detekční hlavy v prostředí
MCNP/MCNPX, modifikaci stávající robotické platformy Orpheus-X3 pro testování snímací hlavice,
návrh komunikačního rozhraní a komunikačního protokolu pro platformu a vývoj mechanického
zařízení měřicí hlavice s jedním stupněm volnosti pro skenování pole IZ. Výstupem řešení projektu za
rok 2015 je průběžná zpráva.

Vizualizace robotu ORPHEUS s detektorem G-HEAD.

3.1.1 Významné experimentální a testovací práce
Projekt

Úplný název

DEBUD 2015

Výzkum a testování dekontaminačních
dekontaminaci vnitřních povrchů budov
toxickými chemickými a biologickými látkami

Období řešení

Zadavatel

2015

CRISTANINI, s. P. a., Itálie

technologií pro
kontaminovaných

Provedení experimentálních prací zaměřených na dezinfekci vnitřních povrchů budov
kontaminovaných aerosoly spor Bacillus Subtilis s využitím speciální technologie LDV-X využívající
parovzdušnou směs aktivovaného VPHP (Vapor Phase Hydrogen Peroxide). Testovací práce při
stanovení charakteristických vlastností a účinnosti dekontaminačních technologií firmy CRISTANINI
SX34, BX24 a BX40. Výsledky testů byly publikovány ve výzkumných zprávách určených pro
zadavatele výzkumu.
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Živá monokultura Bacillus Subtilis

Kontaminační procedura B. Subtilis

Odběr vzorku zbytkové kontaminace

Výsev vzorku zbytkové kontaminace na krevní
agar

Projekt

Úplný název

SWISS 2015

Výzkum adsorpčních charakteristik vybraných vnitřních povrchů
budov a dalších adsorpčních materiálů.

Období řešení

Zadavatel

2015

Spiez Laboratory, Švýcarsko

Provedení experimentálních prací zaměřených testování adsorpčních charakteristik vybraných
materiálů vnitřních povrchů budov a materiálů pro individuální protichemickou ochranu jednotlivce.
Experimentální ověření rozkladu par sarinu v závislosti na relativní vlhkosti při konstantní teplotě
20°C. Měření účinnosti adsorpce kapalné látky GB vybranými práškovými adsorpčními činidly.
Výzkum prováděn ve spolupráci s Swiss Confederation, Federal Office for Civil Protection in the
Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport, Spiez Laboratory, Switzerland.

Relativní vlhkost 40%

Relativní vlhkost 60%

Relativní vlhkost 90%

Srovnání rychlosti rozkladu par sarinu s přírůstkem rozkladného produktu
isopropylmethylfosfonové kyseliny (IPMPA) v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu.
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Projekt

Úplný název

BERTIN 2015

Kalibrace FTIR detektoru Bertin Second Sight v2

Období řešení

Zadavatel

2015

Bertin Technologies, Francie

Provedení prací při kalibraci IR detektoru Second Sight v2 pro firmu Bertin Technologies, Francie pro
vybrané reálné bojové chemické látky a průmyslové škodliviny. Zpracování kalibračního certifikátu
bylo provedeno pro 14 toxických sloučenin.

Infrared image without agent

Special calibration chamber

Infrared image with agent

3.1.2 Publikační činnost

[1]

Čuda Pavel a Tomek Michal: Modernizované chemické průzkumné vozidlo Land
Rover RCHM. [Předběžný projekt] Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015, 68 s.

[2] Čuda Pavel a Tomek Michal: Modernizované chemické průzkumné vozidlo Land
Rover RCHM. [Konečný projekt] Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015, 70 s.
[3] KADLČÁK Jiří et al. Výzkum čidel a systémů pro zpracování údajů vhodných pro
rozšíření ARMS (ARMSCH) – Výběr komponent monitorovací sítě, návrh a zhotovení
programové obsluhy jednotlivých senzorů a sestavení a oživení monitorovací sítě.
Brno: VVÚ, s. p., 2015. Průběžná výzkumná zpráva ARMSCH 2014.
[4] KADLČÁK Jiří: Vysoce citlivý detektor pro detekci BCHL na bázi inhibitorů
cholinesterázy READER_CH. VVÚ, s. p., 2015. Průběžná výzkumná zpráva projektu
READER_CH 2015.
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[5] ŠMIČEK František, VYMAZALOVÁ Kamila, KADLČÁK Jiří, KAREŠ Jaroslav a FIŠERA Ota:
Vybavení odběrových týmů mobilním prostředkem pro odběr a transport vzorků
kontaminovaných BCHL, PNL, RaL a BBL dle požadavků spojenecké publikace AEP-66
NATO. Brno: VVÚ, s. p., 2015. Závěrečná výzkumná zpráva projektu VZOREK 2015.
[6] ŠMIČEK František, VYMAZALOVÁ Kamila, KADLČÁK Jiří, KAREŠ Jaroslav, FIŠERA Ota,
KROČOVÁ Zuzana a KROČA Michal: Standardní operační postupy pro odběr
a transport vzorků kontaminovaných BCHL, PNL, RaL a BBL dle požadavků
spojenecké publikace AEP-66 NATO . Brno: VVÚ, s. p., 2015.
[7] ŠMIČEK František, VYMAZALOVÁ Kamila, KADLČÁK Jiří, KAREŠ Jaroslav, FIŠERA Ota,
KROČOVÁ Zuzana a KROČA, Michal: Mobilní prostředek pro odběr a transport vzorků
kontaminovaných BCHL, PNL, RaL a BBL dle požadavků spojenecké publikace AEP-66
NATO. Brno: VVÚ, s. p., 2015. Návrh TTP na vývoj.
[8] KREJČÍ Pavel, ZEMAN Josef, SKOUMAL Miroslav, MAZANEC Karel, ANDRLE Marek,
DIVIŠ Pavel, VLČEK Vítězslav a GOLDBACH Marek: Návrh možnosti remediace
kontaminovaných půd vojenských území s výskytem rizikových prvků jako olovo,
měď, antimon, arzen apod. pomocí metody chemické stabilizace rizikových prvků.
[Studie, výsledek projektu výzkumu Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných
půdách vojenských území STABIL VÚ za rok 2015] VVÚ Brno, s.p, 2015.
[9] LEVÍČEK Aleš, ANDRLE Marek, DUJÍČEK Ivo, KREJČÍ P. MAZANEC Karel a SKOUMAL
Miroslav: RACIONALIZACE – dekontaminační látky a směsi v AČR. [Technická
zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.
[10] SKOUMAL M., ANDRLE M., LEVÍČEK A., MAZANEC K., KREJČÍ P., ŠPAČEK P., ŠMÍD R.,
VALENTA Z., RYBKA A., PLUCNAROVÁ S. NOVOTNÁ I., KOLÍNKOVÁ L., ZANETTI C.,
and ALLERT R.: Testing and validation of disinfection efficiency of selected
antimicrobial agents applied by the LDV-X technology on large indoor building
surfaces. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2015. [Test report and data to the
research contract No.501424/001/2015].
[11] SKOUMAL M., RYBKA A., PAVLIŠ O., KUBÍČKOVÁ P.: Benchmark testing of SX34
antimicrobial 17elikopt on real types of sensitive equipment. Brno, Vojenský
výzkumný ústav, s.p., 2015. [Test report and data to the research contract
No.501424/001/2015].
[12] SKOUMAL M., MAZANEC K., ŠPAČEK P., ŠMÍD R., ZANETTI C., ALLERT R.:
Comparative study of HD decontamination efficiency of BX24 active
decontamination mixture and decontamination mixture BX40 intended for aircraft
and helicopters. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2015. [Test report and data to
the research contract No.501424/001/2015].
[13] SKOUMAL M., ANDRLE M., LEVÍČEK A., MAZANEC K., KREJČÍ P., ŠPAČEK P., ŠMÍD R.:
Comparative validation of BX24 decontamination mixture efficiency towards VX
agent, Russian VX AGENT and DFP agent containing the phosphate structure. Brno,
Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2015. [Final report and data Supplement to Research
Contract No. 501424/004/2014].
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[14] SKOUMAL M., MAZANEC K., ŠPAČEK P., ŠMÍD R., ZANETTI C., ALLERT R.:
Characterization of BX 24 decontamination mixture deposited by regular
SANIJETgun application technology with BX 24 manually prepared and applied by
the PSDS/10 MIL lance. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2015. [Test report and
data to the research contract No.501424/001/2015].
[15] SKOUMAL M., JANČOVÁ E., BRÁZDA T.: Evaluation of corrosive effects of BX24 (10%)
and BX40 (10%) on selected aircraft (18elikoptér) surfaces. Brno, Vojenský
výzkumný ústav, s.p., 2015. [Testing protocols to the research contract
No.501424/001/2015].
[16] SKOUMAL M., MAZANEC K., ŠPAČEK P., ŠMÍD R.: Desorption/evaporation rate of
liquid GB agent adsorbed on SX34 and other selected powdered adsorptive
materials. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s.p., 2015. [Test report and data to the
research contract No.501424/001/2015].
[17] SKOUMAL M., MAZANEC K., ŠMÍD R.: Investigation of adsorptive characteristics of
selected indoor building surfaces and other adsorptive materials. Brno, Vojenský
výzkumný ústav, s.p., 2015. [Final report and data to the research contract No.
353001107 /2015].
3.1.3 Výcvik chemických specialistů na TP Kamenná chaloupka

V průběhu roku 2015 bylo provedeno 13 týdenních výcviků, kterého se zúčastnilo 446
cvičících chemických specialistů. Výcvik chemických specialistů AČR v roce 2015 nebyl
realizován, AČR nebyl požadován.

P.č.

Termín
1.

2. – 6.2.

2.

Klient (objednatel)

Počet osob

Hotzone Solutions, NL - Singapur

14

13. – 24.4.

Lawrence Livermore National Laboratory,
USA - Irák

20

3.

18. – 22.5.

MOD - Home Front Command, Israel

35

4.

24.5. – 12.6.

Royal Netherlands Army, NL

189

5.

15. – 19.6.

ABC Abwehrschule, A

45

6.

17. – 21.8.

Hotzone Solutions, NL - UAE

10

7.

24. – 28.8. 5

Hotzone Solutions, NL - UAE

19

8.

7. – 11.9.

ABC Abwehrschule, A

55

9.

21. – 25.9.

CBRN COE, ACT NATO

29

10.

19.- 23. 10.

Ministerstvo obrany ČR - Jordánsko

30

Výroční zpráva Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za rok 2015.

19

3.2. Sekce Speciální elektronika a maskování
Odborné aktivity sekce Speciální elektronika a maskování byly v roce 2015 orientovány
zejména na plnění projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a servisních
zakázek ve prospěch GŠ AČR.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jaroslav Skála, CSc.

SRTP – Směroměrný radiotechnický pátrač pro podporu C4ISR

Období řešení

Zadavatel

2013  2016

NÚřV Praha

Cílem projektu SRTP je vývoj prototypu širokopásmového směroměrného radiotechnického
pátrače pro podporu C4ISR umožňující interoperabilní propojení podporující datový formát
sítě CESMO.
Řešení projektu probíhá v souladu se smlouvou. Práce v roce 2015 byly zaměřeny na:
(a) zpracování výrobní dokumentace prototypu, (b) realizaci prototypu anténních prvků jako
jednoho z hlavních komponentů fázoměrného systému, které byly měřeny a dále
optimalizovány. Dále byly realizovány části jak RT, tak i přijímačů RWR, ADS-B a R. Bylo
rozpracováno aplikační programové vybavení. Podrobné výsledky prací jsou obsaženy
v průběžné zprávě projektu.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Robert Zvolánek

RAPAMEP – Radiotechnický pátrač metrového pásma

Období řešení

Zadavatel

2015  2017

NÚřV Praha

Cílem projektu je vývoj prototypu radiotechnického pátrače metrového pásma umožňujícího
vedení průzkumu, sledování a vyhodnocování cílů EB.
Hlavním cílem řešení projektu v roce 2015 bylo (a) zpracování předběžného a konečného
projektu, včetně oponentního řízení konečného projektu. (b) stanovení vhodné metody
zaměřování směru na zdroj vysílání, rozbor dosahu, stanovení základních technických
parametrů anténního systému a přijímačů. (c) koncepce anténního stožáru a provedení
zástavby na jednonápravový přívěs CL 35ARM LMV. (d) zpracování návrhu aplikačního
programového vybavení prototypu a přenos dat na nadřízené systémy.
Řešení projektu probíhá v souladu se smlouvou. Podrobné výsledky prací jsou obsaženy
v průběžné zprávě projektu.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Pavel Hanulák, CSc.

RADANA ‒ Analyzátor radiotechnických signálů

Období řešení

Zadavatel

2015  2017

NÚřV Praha

Cílem projektu je vývoj univerzálního přenosného analyzátoru RADANA2, který umožní
provádět podrobné analýzy impulsních i spojitých signálů, které jsou přivedeny na jeho
vstupy buď jako detekované videosignály nebo na úrovni mezifrekvence o šířce pásma až
200 MHz. Zpracování signálů je plně digitální a může probíhat v reálném i nereálném čase
(kontinuálně i ze záznamu).
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Řešení projektu probíhá v souladu se smlouvou. Práce v roce 2015 byly zaměřeny na:
(a) vypracování předběžného a konečného projektu, (b) realizaci dílčích částí technického
a programového vybavení prototypu. Aktuální výsledky prací jsou obsaženy v průběžné
zprávě projektu.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Radomír Pavlík, Ph.D.

CWD ‒ Detekce ovládacích vodičů improvizovaných výbušných
zařízení (IED)

Období řešení

Zadavatel

2014  2016

NÚřV Praha

Cílem projektu CWD je výzkum metod detekce výskytu ovládacích (řídicích) vodičů
používaných pro dálkovou iniciaci improvizovaných výbušných zařízení s předpokladem
aplikace detekčního systému do pozemního průzkumného prostředku.
Řešení projektu probíhá v souladu se smlouvou. Zaměření prací v hodnoceném roce 2015
bylo orientováno na návrh obvodového zapojení 2. typu detektoru a realizován funkční
vzorek detekční jednotky včetně výchozí varianty hledací cívky pro ruční detektor. Na
základě zkušebního testu detekční jednotky instalované na robotovi TALON bylo zjištěno, že
je nutné řešit hledací cívku ve dvou variantách (pro ruční detektor a pro instalaci na robota).
S detekční jednotkou byla provedena laboratorní a venkovní měření s vybranými typy
vodičů. Na základě provedených prací byla zpracována průběžná technická zpráva shrnující
dosažené výsledky.

Přístrojová skříňka FV detektoru.

Realizovaný vzorek hledací cívky.
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Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Robert Zvolánek

EB servis II

Období řešení

Zadavatel

2013  2016

NÚřV Praha

Předmětem zakázky EB servis II je udržení provozuschopnosti techniky elektronického boje
a zajistit tak plnou bojeschopnost jednotek elektronického boje AČR provedením servisních
prací na stacionární a mobilní technice útvarů elektronického boje v rozsahu: (a) defektace
nebo opravy techniky podle požadavku, (b) revizní prohlídky techniky, (c) technické ošetření,
(d) kalibrace techniky a (d) jiné servisní činnosti výše nespecifikované podle požadavku.
Zakázka je řešena v souladu se smlouvou. V průběhu roku bylo realizováno více než 100
požadavkových listů (dílčích objednávek).
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Petr Navrátil, CSc.

Servis ARMS – servis technického a programového vybavení
armádní radiační monitorovací sítě

Období řešení

Zadavatel

2013  2016

NÚřV Praha

Předmětem zakázky Servis ARMS je pozáruční servis technického a programového vybavení
Armádní radiační monitorovací sítě, tj. sedmnácti měřících bodů, Centrálního a Záložního
vyhodnocovacího pracoviště v rozsahu: (a) zákonné revize, (b) technické údržby,
(d) defektace a běžné opravy.
Zakázka je řešena v souladu se smlouvou. V průběhu roku bylo realizováno celkem
devět požadavkových listů (dílčích objednávek).
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jiří Plachý, CSc.

Zastupování ČR ve strukturách NATO CNAD AC/225 JCBRND-CDG,
AC/225 LCG/DSS-CCIEP, AC/225 LCG/LE, AC/

Období řešení

Zadavatel

2015

NÚřV Praha

Předmětem zakázky jsou tyto hlavní činnosti:
 poradenská služba a podpora činnosti zástupců ČR ve strukturách NATO CNAD v oblasti
vyzbrojování pozemního vojska (AC/225);
 účast na jednáních struktur NATO CNAD v oblasti vyzbrojování pozemního vojska.
Zpracování informačních zpráv o obsahu jednání a vypracování návrhu následných
opatření v AČR;
 plnění úkolů vyplývajících z činnosti expertních skupin zástupců ČR ve strukturách NATO
CNAD v oblasti vyzbrojování pozemního vojska s důrazem na problematiku
standardizace.
Zakázka byla splněna v souladu se smlouvou.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jiří Plachý, CSc.

STANDARDIZACE – zpracování nových Českých obranných
standardů

Období řešení

Zadavatel

2015

NÚřV Praha

Předmětem zakázky STANDARDIZACE je aktualizace stávajících a vypracování nových
Českých obranných standardů (dále také ČOS) v oblasti maskování.
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Zakázka byla splněna v souladu se smlouvou. Bylo zpracováno 8 nových ČOS, a provedeno 11
revizí stávajících ČOS a zpracovány 4 odborné posudky.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Zdeněk Hruboš

Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím
elektromagnetických vln

Období řešení

Zadavatel

2015  2017

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická

Cílem řešení projektu ve VVÚ je výzkum nelineární radiolokace pro bezpečnostní a senzorové
systémy, realizace měřicích vzorků a testovacích měření.
V rámci dílčí části projektu zaměřené na problematiku nelineární radiolokace byl proveden
rozbor nelineární a harmonické vyzářené plochy nelineárního odražeče. Dále byl popsán
matematický model nelineárního odražeče a uvedeny možnosti detekce odezvy tohoto
odražeče s využitím principu cyklostacionarity modulovaných signálů. V poslední části byl
rozpracován rozbor přenosové rovnice v systému harmonického radaru s návrhem
numerického řešení momentovou metodou.
V roce 2015 byla zpracována dílčí zpráva o řešení grantového projektu v souladu se
smlouvou.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Zbyněk Lukeš

DETAUAV - Výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů použitých pro
nezákonné činnosti

Období řešení

2015  2018

Zadavatel

MV ČR

Předmětem řešení projektu je ochrana proti UAV/RPAS
Výsledkem řešení za rok 2015 je zpráva analyzující problematiku zneužití dronů, právní
úpravu, ochranu osobních údajů, zodpovědnost za škody, oblasti s restrikcí pro létání UAV
apod. Dále jsou detailně popsány způsoby řízení dronů, které se dělí na plně manuální řízení,
poloautomatické řízení pomocí globálních navigačních systémů (GNSS), automatické řízení
pomocí GNSS a plně automatické řízení bez pomoci GNSS. Způsob řízení dronu a příklad
ovládání je demonstrován u kvadrokoptéry DJI 3 Phantom Advanced, včetně možností jeho
akustické, rádiové, tepelné detekce a pomocí laserového dálkoměru.
3.2.1 Zakázky různého charakteru

V průběhu roku 2015 bylo pracovníky sekce SEaM také realizováno 9 zakázek pro civilní
sektor zaměřené na elektronické a konstrukčně mechanické práce v celkovém finančním
objemu 4.426.000,- Kč (85 % do vlastních výkonů) a dalších 46 malých zakázek, kterými byly
provedeny měření vlastností maskovacích materiálů v celkovém finančním objemu
1 010 000,- Kč (100 % do vlastních výkonů).
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3.2.2 Publikační činnost

[1]

ZVOLÁNEK, Robert et al. RAPAMEP - Radiotechnický pátrač metrového pásma.
Předběžný projekt. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[2]

ZVOLÁNEK, Robert et al. RAPAMEP - Radiotechnický pátrač metrového pásma. Konečný
projekt. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[3]

ZVOLÁNEK, Robert et al. Radiotechnický pátrač metrového pásma - RAPAMEP.
Průběžná zpráva projektu vývoje MOČR. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[4]

HANULÁK, Pavel et al. RADANA 2 – Analyzátor radiotechnických signálů. Předběžný
projekt. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[5]

HANULÁK, Pavel et al. RADANA 2 – Analyzátor radiotechnických signálů. Konečný
projekt. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[6]

HANULÁK, Robert et al. Analyzátor radiotechnických signálů – RADANA 2. Průběžná
zpráva projektu vývoje MOČR. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[7]

PAVLÍK, Radomír, FRYDRYCH, WALEK, Petr, NAVRÁTIL, Tomáš, SVĚTLÍK, Jiří. CWD –
Detekce ovládacích vodičů improvizovaných výbušných zařízení (IED), Průběžná zpráva
projektu MO ČR. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[8]

HANULÁK, Pavel et al. Směroměrný radiotechnický pátrač pro podporu C4ISR - SRTP,
Průběžná zpráva projektu vývoje MO ČR. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[9]

HRUBOŠ, Zdeněk, LUKEŠ, Zbyněk, PAVLÍK, Radomír. Vzdálená identifikace malých
odražečů prostřednictvím elektromagnetických vln, Dílčí zpráva o řešení grantového
projektu za rok 2015. Brno: Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2015.

[10] PLACHÝ, Jiří, MAZŮREK, František. Porovnávací dokument barev určených pro
deformační maskování vojenských zařízení AČR – 108020. Český obranný standard.
Praha: MO ČR, 2015.
[11] JOBÁNEK, Adam, PLACHÝ, Jiří. Mobilní maskovací prostředky AČR – 108021. Český
obranný standard. Praha: MO ČR, 2015.
[12] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam. Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností
maskovacích vzorů AČR v terénních podmínkách – 108022. Český obranný standard.
Praha: MO ČR, 2015.
[13] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam. Metody určování a hodnocení vlastností maskovacích
pokryvů a souprav pro maskování techniky a objektů v terénních podmínkách – 108023.
Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2015.
[14] PLACHÝ, Jiří. Adaptivní maskovací prostředky AČR – 108024. Český obranný standard.
Praha: MO ČR, 2015.
[15] NAVRÁTIL, Petr, PLACHÝ, Jiří. Technické parametry standardizované dýmové munice –
104001. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2015.
[16] NAVRÁTIL, Petr., PLACHÝ, Jiří. Dýmy k maskování bojové činnosti vojsk AČR. Všeobecné
technické požadavky – 104002. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2015.

Výroční zpráva Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za rok 2015.

24

[17] NAVRÁTIL, Petr, PLACHÝ, Jiří. Modelování účinků dýmů – 104003. Český obranný
standard. Praha: MO ČR, 2015.
[18] PLACHÝ, Jiří. Požadavky na makety pro imitaci vojenské techniky – 108006. Český
obranný standard- protokol o revizi. Praha: MO ČR, 2015.
[19] PLACHÝ, Jiří. Systém neutralizace laserových průzkumných prostředků – 108009. Český
obranný standard-oprava č. 2. Praha: MO ČR 2015.
[20] PLACHÝ, Jiří. Ženijní prostředky multispektrálního maskování vojenské techniky AČR –
108010. Český obranný standard-oprava č. 1. Praha: MO ČR 2015.
[21] PLACHÝ, Jiří. Makety – imitátory činnosti vojenské techniky AČR – 108011. Český
obranný standard-oprava č. 1. Praha: MO ČR 2015.
[22] PLACHÝ, Jiří. Modulární ochranný maskovací systém vojenské techniky AČR – 108012.
Český obranný standard-oprava č. 1. Praha: MO ČR 2015.
[23] PLACHÝ, Jiří. Směrnice pro standardizaci zkoušení toxicity dýmů, zadýmovacích
prostředků a pyrotechnických směsí – 108014. Český obranný standard- protokol o
revizi. Praha: MO ČR 2015.
[24] PLACHÝ, Jiří. Digitální zobrazování pohybu – 156011. Český obranný standard-oprava
č. 1. Praha: MO ČR 2015.
[25] PLACHÝ, Jiří. Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích vzorů AČR
v laboratorních podmínkách – 108019. Český obranný standard-odborný posudek.
Praha: MO ČR 2015.
[26] JOBÁNEK, Adam. Definice jmenovitého statického dosahu infračervených zobrazovacích
systémů – 585501. Český obranný standard-oprava č. 1. Praha: MO ČR, 2015.
[27] JOBÁNEK, Adam. Měření minimálního rozlišitelného teplotního rozdílu (MRTD) u
infračervených kamer – 585502. Český obranný standard-oprava č. 1. Praha: MO ČR,
2015.
[28] JOBÁNEK, Adam. Stanovení minimálního rozlišitelného teplotního rozdílu (MRTD)
u infračervených zobrazovacích systémů – 585503. Český obranný standard-oprava č. 1.
Praha: MO ČR, 2015.
[29] PLACHÝ, Jiří: Článek deníku E15 ze dne 6. 11. 2015 týkající ČOS 108017 a 108019.
Odborný posudek. Brno: VVÚ Brno, 2015.
[30] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam, MAZŮREK, František. Vzorek přílby ACH/MICH Helmet
Zebra Armour. Odborný posudek. Brno: VVÚ Brno, 2015.
[31] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam, MAZŮREK, František. Měření popruhu podle ČOS 108017
a 108019 – dopis STV Group. Odborný posudek. Brno: VVÚ Brno, 2015.
[32] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam, MAZŮREK, František. Měření odchylek trichromatických
souřadnic zjištěných při měření dodaných výstrojních součástek podle ČOS 108017 a
108019 – dopis STV Group. Odborný posudek. Brno: VVÚ Brno, 2015.
[33] PLACHY, Jiri. Chapter 4 – Field Trial Process Development. In RTO-TR-SCI-270 - Process
Development for D&D Field Trials and Associated Data Analysis, STO Technical Report
(SCI-270 Task Group). NATO STO, France, 2015. Reference: RTO-TR-SCI-270 AC/323(SCI270), 13 p.
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[34] RACEK, František, JOBÁNEK, Adam, BALÁŽ, Teodor."Utilization of hyperspectral camera
for determination of camouflage surfaces spectral characteristics homogeneity ", Proc.
SPIE 9653, Target and Background Signatures, 96530K; SPIE Press, Verlag, 2015.
ISBN 978-1-62841-863-7.

3.3 Sekce Materiálové inženýrství
Činnost sekce Materiálové inženýrství byla převážně zaměřena na řešení projektů výzkumu
a experimentálního vývoje spojených se snižováním zranitelnosti lidské síly a zvyšováním
balistické a protiminové odolnosti bojové techniky.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Regina Mikulíková, Ph.D.

STAR  Stárnutí plastů a pryží – zvýšení životnosti

Období řešení

Zadavatel

2013  2015

MO ČR

Cíle projektu: (a) výzkum degradace plastů a pryží provozními materiály a vnějším
prostředím, (b) vytvoření normy pro sledování těsnosti ochranných masek v životním cyklu,
(c) návrh metodického postupu pro akviziční proces, skladování a exploataci plastů a pryží
s ohledem na sledování a prodlužování životnosti, (d) databáze odolnosti a degradace
plastových a pryžových dílů používaných ve vojenské technice.

Aparatura pro navrženou metodu měření těsnosti ochranných masek na zkušební hlavě
Předmětem řešení projektu byl výzkum vlivu přirozeného a urychleného stárnutí při různých
degradačních podmínkách na ochranné, fyzikálně-mechanické a užitné vlastnosti pryžových
konstrukčních materiálů ochranných masek, protichemických rukavic, polymerních
komponent zbraní, komponent prostředků balistické ochrany, polymerních náhradních dílů
do vojenské techniky a materiálů pneumatik. Testované materiály byly vystaveny zkouškám
přirozeného a urychleného stárnutí a na základě měření jejich fyzikálně-mechanických
parametrů (zejména tvrdosti a tahových vlastností) před a po expozici byla predikována
jejich životnost.
Výsledky byly shrnuty do databáze. Byla navržena metodika pro testování těsnosti
ochranných masek pomocí zkušební hlavy. Byly navrženy numerické modely pro predikci
stárnutí neplněných a plněných polyamidů a pro simulaci změny balistické odolnosti
aramidových laminátů vlivem termooxidačního stárnutí. Byl navržen metodický postup pro
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akvizici, skladování a exploataci polymerních materiálů používaných v AČR s ohledem na
prodlužování jejich životnosti.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jan Křesťan, Ph.D.

OKP  Oprava kovových a kompozitních pancířů (OKP)

Období řešení

Zadavatel

2013  2015

MO ČR

Cíle projektu: (a) návrh řešení polních oprav pancířů vojenské techniky zajišťujících původní
odolnost, (b) realizace a odzkoušení materiálových a technologických řešení polních oprav
pancířů, (c) certifikace funkčních vzorků opravených pancířů.
Průběh řešení projektu: Výzkum byl zaměřen na technologie oprav pro různé typy
používaných pancířů při jejich poškozeních způsobených útokem kinetickými projektily
a střepinami až po hladinu ohrožení, proti které jsou navrženy. Jedná se zejména
o malorážové průbojné projektily dle STANAG 4569, Edition 1. Byla navržena a odzkoušena
řešení zajišťující původní hladinu balistické ochrany vojenské techniky. Technologie oprav
byly řešeny pro kompozitní pancíře a také pro základní kovové pancíře vojenské techniky a to
nejen experimentálně, ale i za pomocí numerických simulací.
Výstupy řešení: Za hlavní výsledek projektu je považován v první řadě funkční vzorek
soupravy pro polní opravy pancířů „Souprava pro dočasné opravy pozemní vojenské techniky
II“, dále bylo certifikováno dalších 13 funkčních vzorků oprav pancířů.

Ukázka opravy kompozitního (A) a kovového pancíře (B). Opravená místa po úspěšném
střeleckém testu.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jan Křesťan, Ph.D.

PANCRSKLA  Pancéřová skla bojové techniky

Období řešení

Zadavatel

2014  2016

MO ČR

Cíle projektu: a) v extrémních podmínkách používání (analýza pancéřových skel používaných
v AČR, zhodnocení z hlediska balistických a optických vlastností), b) popis možnosti
prodloužení životnosti pancéřových skel při provozu, stanovení podmínek skladování,
c) stanovení postupu při opravách malého rozsahu – drobná poškození, d) návrh
a odzkoušení pancéřových skel s prodlouženou životností při nasazení v extrémních
podmínkách, e) návrh náhrady pancéřových skel vojenských vozidel skly nepancéřovými pro
výcvikové účely.
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Průběh řešení projektu: Projekt řeší problematiku ochranných, fyzikálně mechanických
a užitných vlastností pancéřových skel používaných v obrněné technice AČR. Řeší stanovení
životnosti pancéřových skel při standardních a extrémních podmínkách používání. Dále se
zabývá náhradami pancéřovaných skel nepancéřovanými skly pro použití při výcviku,
opravami drobných poškození pancéřových skel, prodloužením životnosti pancéřových skel
a stanovení podmínek pro skladování.
Lehce a středně obrněná vojenská technika zavedená v AČR v současné době využívá
pancéřová skla zejména ve vozidlech zahraniční provenience a náhradní díly se získávají
cestou dodavatelů této techniky. U těchto skel bylo detekováno postupné snížení
průhlednosti (transparentnosti), zejména při nasazení v oblastech s vysokou mírou UV
záření. Problém je řešen nákupem náhradních souprav transparentního pancéřování, což
každoročně vyžaduje značné finanční náklady.
V rámci tohoto projektu se požaduje zjistit příčinu této degradace a následně pro AČR zajistit
nová řešení pancéřových skel s vysokou životností a tím snížit finanční náklady spojené
s provozem vojenské techniky.

Varianta ochranných setů pro ochranu pancéřových skel proti vysokým teplotám a degradaci
UV zářením
Odpovědný řešitel

Úplný název

doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.

POHUT - Pohotovostní ženijní úkryt

Období řešení

Zadavatel

2014  2016

MO ČR

Cíle projektu: (a) návrh konstrukčního a materiálového řešení nadzemního pohotovostního
úkrytu, (b) výroba komponentů prototypu úkrytu a stavba 1 ks prototypu úkrytu,
(c) praktické odzkoušení konstrukčního a materiálového řešení, (d) praktické ověření
ochranných vlastností proti účinkům výbuchu, ostřelování a střepin podle standardu STANAG
2280 na hladinu ochrany A3, C4, D5 a E1, (e) provedení podnikových zkoušek, (f) provedení
kontrolních a schvalovacích zkoušek prototypu, (g) provedení vojskových zkoušek prototypu,
(h) zpracování provozní a průvodní dokumentace, (i) zpracování výrobní dokumentace,
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(j) zavedení materiálu do užívání v rezortu MO, (k) Zpracování návrhu TP na výrobu úkrytu,
(l) odevzdání výsledků vývoje.

Obr. Základní modul úkrytu IGLOO pro 6 osob
V současné době nejsou v AČR uspokojivě řešeny otázky plánovaného rychlého ukrytí živé
síly na dočasných základnách, „check pointech“, pozorovatelnách apod. do vhodných
nadzemních pohotovostních úkrytů. Jejich ochrana je zpravidla zajišťována klasickými
ochrannými stavbami (okopy, podzemní úkryty) nebo improvizovanými nadzemními úkryty
(zodolněné kontejnery obložené pytli s pískem). Jejich budování je však technicky náročné
a zdlouhavé. Vývojem a pořízením lehkých modulárních nadzemních pohotovostních úkrytů
s možností nakrytí dojde k posílení schopností jednotek AČR v oblasti ochrany vojsk. Tyto
schopnosti jsou nezbytné pro působení vojsk v operacích, zejména při budování dočasných
základen, „check pointů“, pozorovatelen apod. Jejich potřebu a využitelnost potvrzují
i zkušenosti ze současných operací.
Odpovědný řešitel

Úplný název

doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.

Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení
bezpečnosti

Období řešení

Zadavatel

2014  2019

Technologická agentura České republiky

Cíle projektu: projekt se zabývá výzkumem, vývojem a aplikací pokročilých materiálů,
zkušebních metod a souvisejících technologií určených pro zvýšení ochrany a bezpečnosti.
Specifické výsledky jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické
infrastruktury, obranu a národní bezpečnost. Hlavní aplikace jsou plánovány v oblasti
ochrany proti výbuchu (náhodnému nebo záměrnému) a balistické ochrany.
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Odpovědný řešitel

Úplný název

doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.

POKROČILÁ AKTIVNÍ OCHRANA  Pokročilá aktivní balistická
ochrana vozidel proti útokům RPG a PTŘS

Období řešení

Zadavatel

2014  2017

MO ČR

Cíl projektu: projekt se zabývá vývojem pokročilého systému aktivní ochrany. Systém je
navržený tak, aby byl aplikovatelný pro lehce a středně obrněnou techniku zařazenou ve
výzbroji AČR a poskytoval ochranu osádek vozidel proti střelám s kumulativní hlavicí (RPG,
PTŘS) při útoku ze všech směru (včetně ochrany stropu) za pohybu vozidla.
Systém bude schopen předat posádce chráněného vozidla po eliminaci ohrožení údaje
o směru zdroje ohrožení pro možnost jeho následné bezprostřední likvidace.
Řešení projektu zahrnuje realizaci prototypu a návrh integrace systému na KBVP Pandur II.
Systém sestává z detekčního a sledovacího podsystému, řídicího podsystému a protiopatření
s iniciačním podsystémem. Realizovaný návrh funkčního prototypu bude odzkoušen proti
vybraným základním typům RPG (např. RPG-7) a PTŘS (např. 9M-113-K- Konkurs).
V roce 2015 bylo navrženo řešení systému aktivní balistické ochrany včetně návrhu integrace
systému do vozidla KBVP Pandur II. Byly vyrobeny zkušební vzorky a realizovány ověřovací
testy funkce komponent detekčního a sledovacího podsystému a dále pevnostní testy boxů
pro uložení nálože EFA, senzorů a anténních sestav.
A dále byl zpracován a schválen konečný projekt, který zahrnuje řešení detekčního
a sledovacího podsystému včetně zpracování získaného signálu a řešení protiopatření. Bylo
zpracováno řešení integrace systému pokročilé aktivní ochrany do vozidla KBVP Pandur II
a ideové řešení integrace systému do vozidla IVECO LMV.

Návrh řešení prototypu aktivní ochrany pro vozidlo KBVP Pandur II a ideový návrh řešení pro
vozidlo IVECE LMV
Byl zpracován návrh metodiky pro ověření účinnosti vyvíjeného systému aktivní ochrany
proti RPG a PTŘS v souladu s požadavky STANAG 4686 a AEP-62, návrhy průvodní a provozní
dokumentace a návrh metodiky výcviku.
Byl realizován experimentální program pro ověření funkce kritických komponent systému
pokročilé aktivní ochrany.
Výstup řešení v roce 2017:
a) prototyp systému pokročilé aktivní balistické ochrany ověřený v podnikových,
kontrolních a vojskových zkouškách;
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b) výrobní dokumentace včetně technických podmínek a návrh na zavedení do rezortu
MO;
Odpovědný řešitel

Úplný název

doc. Ing. Stanislav ROLC, CSc.

PANDUR L4  Zvýšení ochrany KBVP Pandur II na hladinu K4 dle
STANAG 4569

Období řešení

Zadavatel

2015  2017

MO ČR

Cíle projektu: Cílem projektu je podstatně zvýšit balistickou ochranu vozidla KBVP Pandur II,
a to na úroveň odpovídající předpokládaným podmínkám operačního nasazení v rámci
koaličních sil NATO, EU a OSN. Projekt zajistí vozidlu ochranu K4 dle STANAG 4569 (průbojně
zápalný projektil 14,5 mm x 114 API/B32), což představuje ochrannou schopnost zhruba
čtyřnásobnou oproti stávající hladině ochrany K2 dle STANAG 4569 (projektil 7,62 mm x 39
API BZ). Navíc řešená přídavná ochrana zajistí i ochranu proti v současné době nejzávažnější
hrozbě představované improvizovanými výbušnými prostředky (IED) reprezentovanými
vysoce rychlostní (1250 m/s) střepinou 20 mm FSP dle STANAG 2920.

Přídavný pancíř na bázi keramiky (vlevo) se základním pancířem (vpravo) po střelecké
zkoušce municí 14,5x114 API/B32 – vývojové řešení bez výstelky.
V roce 2015 byl zpracován přehled současného stavu řešené problematiky v ČR a ve světě.
Byla provedena analýza konstrukčního řešení a stávající balistické odolnosti vozidla KBVP
Pandur II s ohledem na úrovně balistické ochrany dle STANAG 4569. Byla zhodnocena
možnost využití výstelek uvnitř vozidla. Byly provedeny numerické simulace interakce
projektilů se základními materiály a jejich sestavami vhodnými pro přídavné pancéřování pro
úroveň ochrany K4 dle STANAG 4569 včetně FSP 20 mm s dopadovou rychlostí 1250 m/s.
Byly navrženy, připraveny a balisticky otestovány první vzorky přídavných pancířů. Byly
testovány jak ocelové, tak kompozitní vzorky na bázi keramiky, a to jak v řešení se
vzduchovou mezerou, tak i bez mezery.
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Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Aleš Dvořák, Ph.D.

Zastupování MO ČR ve strukturách NATO CNAD AC/225

Období řešení

Zadavatel

2015

MO ČR

Předmětem zakázky byly tyto hlavní činnosti:
-

poradenská služba a podpora činnosti zástupců ČR ve strukturách NATO CNAD
v oblasti vyzbrojování pozemního vojska (AC/225);

-

aktivní zastupování ČR na jednáních NATO ToE STANAG 4569 k přípravě STANAG
4569 (Úrovně ochrany osádek obrněných vozidel) a ToE STANAG 4686 k přípravě
STANAG 4686 (Úrovně účinnosti souprav prostředků vlastní ochrany (DAS)
u obrněných vozidel). Zpracování informační zprávy o obsahu jednání a vypracování
návrhu následných opatřen v AČR;

-

plnění úkolů vyplývajících z činnosti expertních skupin zástupců ČR ve strukturách
NATO CNAD v oblasti vyzbrojování pozemního vojska s důrazem na problematiku
standardizace.

Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Aleš Dvořák, Ph.D.

Zkoušky pancéřové ochrany vozidel dle STANAG 4569

Období řešení

Zadavatel

2015

smluvní

Předmětem zakázek byl návrh a provedení zkoušek balistické odolnosti vzorků
netransparentních a transparentních pancířů a následně zkoušek balistické ochrany osádek
kompletních vozidel. Byly také provedeny zkoušky výbuchové odolnosti vozidel proti minám
a improvizovaným výbušným zařízením s využitím figurín Hybrid III a Eurosid–2re. Všechny
zkoušky byly provedeny v souladu se STANAG 4569, ke kterému je VVÚ pověřen výkonem
národní autority.

3.3.1 Ostatní zakázky
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Jan Křesťan, Ph.D.

REAL

Období řešení

Zadavatel

2013  2017

Oto Melara S.p.A. (Itálie)

Předmětem řešení byl vývoj a certifikace pancéřování zadaného objektu proti kinetickým
projektilům a střepinám.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Regina Mikulíková, Ph.D.

REAL 8

Období řešení

Zadavatel

2015  2016

Oto Melara S.p.A. (Itálie)

Výroční zpráva Vojenského výzkumného ústavu, s. p., za rok 2015.

32

Předmětem řešení byla výroba jedné sestavy modifikované balistické ochrany na věž vozidla
Centauro II.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Ing. Aleš Dvořák, Ph.D.

STANDARDIZACE
standardů

Období řešení

Zadavatel

2015

MO ČR

–

zpracování

nových

Českých

obranných

Předmětem zakázky STANDARDIZACE bylo vypracování nových Českých obranných
standardů (dále také ČOS) v oblasti balistické a protivýbuchové ochrany osádek obrněných
vozidel.
Odpovědný řešitel

Úplný název

doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.

Materiálové expertízy

Období řešení

Zadavatel

2015

různí

Předmětem řešení byly expertízy materiálových problémů založené na laboratorním
testování a interpretaci jejich výsledků (metalografických analýzách, zkoušení mechanických
vlastností, zkoušení korozní odolnosti, mikroanalýze v rastrovacím elektronovém mikroskopu
apod.), poskytované partnerům podílejících se na dodávkách výrobků pro resort obrany
a ostatním průmyslovým podniků na základě objednávek. Byly zde využívány metodiky
a znalosti získané řešením výzkumných projektů a tyto poznatky obohacovaly odborné
předpoklady jejich řešitelů o hlubší dovednosti a znalosti.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Mgr. Eva Jančová

ÚTP Nátěry  Nátěrové systémy pro pozemní vojenskou techniku

Období řešení

Zadavatel

2013  2015

MO ČR

Předmětem řešení jsou analytické a expertní činnosti v oblasti zkoušek a ověřování
nových materiálů na nátěrové systémy pro pozemní vojenskou techniku.
Odpovědný řešitel

Úplný název

Mgr. Eva Jančová

ÚTP Dočasná ochrana  Zkoušky a ověřování materiálů pro
ukládání a skladování pro dočasnou ochranu

Období řešení

Zadavatel

2013  2015

MO ČR

Předmětem řešení byly analytické a expertní činnosti v oblasti zkoušek a ověřování
nových materiálů pro ukládání a skladování, náhrady nevyhovujících čisticích prostředků,
konzervačních prostředků a obalových materiálů pro dočasnou ochranu a zpracování
katalogových listů k povoleným prostředkům.
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balistické ochrany v roce 2015 - část 2. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2015. Technická
zpráva.
[15) ROLC S.: Zvýšení ochrany KBVP Pandur II na hladinu K4 dle STANAG 4569 „PANDUR L4“
Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2015. Průběžná zpráva projektu, čj.: SMI/32/2016-VVÚ.
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[16) DVOŘÁK ALEŠ.: Postupy pro hodnocení úrovně ochrany osádek obrněných vozidel proti
střelám a střepinám s kinetickou energií – 250001. Český obranný standard. Praha: MO ČR,
2015.

4. Středisko zkoušení ‒ akreditovaná zkušebna č. 1449
Středisko zkoušení (dále také SZ) je vytvořeno z pracovníků odborných sekcí VVÚ, kteří se
podílejí na přípravě, provedení a vyhodnocení zkoušek materiálu a techniky. Skládá se ze tří
zkušeben:
 klimatické a korozní odolnosti;
 materiálů;
 maskovacích prostředků.
V roce 2015 bylo SZ realizováno celkem 97 zakázek, z toho 30 ve zkušebně klimatické
a korozní odolnosti, 47 ve zkušebně maskovacích prostředků a 16 v zkušebně materiálů.
Protokoly ze zkoušek jsou pro většinu firem v ČR kritériem akceptovatelnosti produktu
resortem MO. Bez potvrzení parametrů produktů nemůže být produkt resortem odebrán.

4.1 Zkušebna klimatické a korozní odolnosti
Zkušebna klimatické a korozní odolnosti má akreditováno 9 zkušebních metod. Na její
činnosti se podílí 3 zaměstnanci. Konkrétně jsou to zkoušky:
 stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře solné
mlhy;
 stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti v komoře s oxidem
siřičitým a s povšechnou kondenzací vlhkosti;
 stanovení odolnosti proti vlivu klimatu - vliv suchého tepla, vliv kondenzace vlhkosti, vliv
chladu, vliv změny teplot;
 stanovení tloušťky nátěru; mřížková zkouška.

4.2 Zkušebna materiálů
Zkušebna materiálů má akreditováno 10 zkoušek. Na její činnosti se podílí 7 zaměstnanců.
Konkrétně jsou to zkoušky:









stanovení mechanických vlastností na základě zkoušky tahem;
stanovení pevnosti v ohybu;
stanovení nárazové práce zkouškou rázem v ohybu podle Charpyho;
stanovení tvrdosti zkouškou podle Vickerse, Brinella, Rockwella;
stanovení velikosti zrna materiálu metalografickou analýzou;
stanovení hloubky oduhličení;
stanovení tloušťky povlaků;
stanovení parametrů drsnosti profilovou metodou.
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4.3 Zkušebna maskovacích prostředků
Zkušebna maskovacích prostředků má akreditovány čtyři zkoušky. Na její činnosti se podílí 2
zaměstnanci. Konkrétně jsou to zkoušky:
 stanovení spektrální reflektance podle ČOS 108003, ČOS 108018 a ČOS 108019;
 určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu materiálu podle ČOS 108018
a ČOS 108019;
 určení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu materiálu podle ČOS 108003.

5. Systém zabezpečování kvality, environmentu a bezpečnosti
práce
5.1 Audity managementu kvality
Audity managementu kvality byly v roce 2015 zabezpečeny externí a interní formou. Externí
stranou byly provedeny audity:
 audit ČIA prověřil zkoušky 1, 2 a 8a 9 ve zkušebně klimatické a korozní odolnosti. Audit
byl zakončen doporučením vydat nové Osvědčení o akreditaci a zachovat periodu pro
dozorové návštěvy v rozsahu 12 měsíců;
 audit CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti – recertifikační audit za účelem
obnovení uděleného osvědčení ISM podniku, které je vydáváno na tři další roky. Audit
provedla firma Strojírenský zkušební ústav. Audit proběhl bez systémových a závažných
neshod a podnik získal nová osvědčení na systém kvality i na systém environmentu.
 audit Úř OSK SOJ. Bylo provedeno přezkoumání systému managementu kvality v rámci
recertifikačního auditu. Auditoři prověřili procesy s cílem ověření shody s požadavky
obsaženými v normě ČSN EN ISO 9001 a ČOS 051622. Konstatovali, že systém je
vyhovující a Vojenskému výzkumnému ústavu, s. p., bylo vydáno nové „Osvědčení
o shodě systému jakosti“.
Interní formou byly prověřeny: (a) procesy vztahující se k zákazníkovi, (b) proces tvorby
návrhu produktu, (c) proces výcviku, (d) nákup, (f) metrologie.
V průběhu roku 2015 nebyla přijata žádná reklamace od AČR (tj. oznámení o neshodách,
přerušení odborného dozoru a konečné kontroly ZSOJ). V průběhu roku 2015 bylo v podniku
uloženo celkem 32 nápravných opatření. Všechna byla vyřešena a měla očekávaný efekt.

5.2 Systém environmentálního managementu, managementu BOZP
a PO
Jednotlivé oblasti životního prostředí (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
i požární ochrany (PO) jsou s ohledem na složité činnosti podniku řízeny v souladu s platnými
právními předpisy, které jsou implementovány do interních dokumentů podniku.
Systém environmentálního managementu je certifikován dle normy ČSN EN ISO 14001
v rámci integrovaného systému managementu. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci není certifikován, ale podle normy ČSN OHSAS 18001 jsou u podniku připravovány
podklady k jeho certifikaci v rámci integrovaného systému managementu.
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Neustálá pozornost byla věnována kontrole a hodnocení environmentálních aspektů
v jednotlivých objektech podniku a hodnocení pracovních rizik na jednotlivých pracovištích
podniku. Opětovně byla přepracována, aktualizována a doplněna dokumentace hodnocení
pracovních rizik zaměstnanců.
Cíle ISM byly pro rok 2015, stanovené pro oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci byly splněny.
Podnik otázky ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany vod, nakládaní
s nebezpečnými chemickými látkami a havarijní připravenosti plní v souladu s platnou
legislativou. Požadavky zákonů, vyhlášek a norem jsou zapracovávány do organizačních
norem podniku.
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6. Zpráva auditora
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7. Rozvaha
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8. Výkaz zisku a ztráty
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9. Příloha účetní závěrky
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví.
Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky a z dalších podkladů, které má
účetní jednotka k dispozici.

9.1 Obecné informace
Rozvahový den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka  31. prosinec 2015.
Obchodní firma
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Sídlo
Veslařská 230, 637 00 Brno.
Právní forma
státní podnik.
Den založení
29. srpna 2012.
Den zápisu
27. září 2012.
Zapsán
u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 25718.
Identifikační číslo
29372259.
Daňové identifikační číslo
CZ29372259.

9.1.1 Předmět podnikání

Předmětem podnikání VVÚ je základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj
v oboru technických věd. Podrobné členění je dáno Statutem a Zakládací listinou.

9.1.2 Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
V roce 2015 byly v obchodním rejstříku provedeny následující změny:
 Vymazání člena dozorčí rady Ing. Bohuslava Dvořáka
 Zapsání člena dozorčí rady plk. Ing. Karla Huleju
 Zapsání kmenového jmění ve výši 189 275 000,- Kč.
Zapsání těchto změn bylo k datu 12. prosince 2015.
Statutárním orgánem organizace je ředitel: RNDr. Bohuslav Šafář, CSc.
Dozorčí radu tvoří:
 předseda
 místopředseda
 člen
 člen
 člen
 člen

Ing. Václav Absolon;
Ing. Petr Navrátil, CSc.;
Ing. Antonín Karmazín;
plk. gšt. Ing. Róbert Bielený;
plk. Ing. Karel Huleja;
RNDr. Milan Čepera, Ph.D.
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9.1.3 Podíly na základním kapitálu v jiných společnostech
Podnik neměl žádný podíl na základním kapitálu v jiných podnicích a neměl uzavřeny žádné
ovládací smlouvy s jinými podniky.

9.1.4 Zaměstnanci podniku, osobní náklady
Tabulka 2: Zaměstnanci podniku, osobní náklady
Položka
Průměrný počet zaměstnanců [osoby]

[tisíc. Kč]
134

Mzdové náklady [tis. Kč]

56 765

Náklady na sociální a zdravotní pojištění [tis. Kč]

18 356

Sociální náklady [tis. Kč]

539

Odměny dozorčí rady podniku [tis. Kč]

60

9.1.5 Poskytnutá peněžitá a jiná plnění
Podnik v běžném období neposkytoval žádná peněžitá a jiná plnění.

9.2. Obecné účetní zásady, používané metody, způsoby oceňování
a odpisování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění a na základě Vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu
o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve
věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč), není-li dále
uvedeno jinak.
9.2.1 Způsob oceňování majetku

Podnik účtuje v účetním programu Byznys.
9.2.2 Oceňování zásob

Účtování zásob je prováděno způsobem „A“ i „B“. Způsobem „A“ se účtují nakupované
zásoby evidované přes skladové hospodářství. Jedná se o sledované chemikálie, střelivo
a imitace střel. Oceňování těchto zásob je pořizovacími cenami. Oceňování zásob
vytvořených vlastní činností bylo prováděno v nákladech vypočítaných dle kalkulace. Zahrnují
přímé náklady (materiál, mzdy, kooperace) a režii.
Způsobem „B“ jsou účtovány nákupy na zakázky a ostatní spotřební materiál.
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9.2.3 Oceňování dlouhodobého hmotného majetku

Dlouhodobý hmotný majetek byl oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnovaly cenu
pořízení, náklady na dopravu a další náklady související s pořízením. Náklady na technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšovaly jeho pořizovací cenu. Běžné opravy
a údržba se účtovala v běžném období do nákladů.
9.2.4 Oceňování cenných papírů a majetkových účastí

K rozvahovému dni podnik nevlastnil žádné cenné papíry a neměl žádnou majetkovou účast.
9.2.5 Odpisování

Plán účetních odpisů byl stanoven odpisovým plánem, ve kterém se vycházelo
z předpokládaného opotřebení zařazeného majetku. U převedeného majetku z VOP CZ, s. p.,
podnik pokračoval v započatém způsobu odepisování. U daňových odpisů byla použita
metoda lineární.
Účetní a daňové odpisy (tabulka 3) se nerovnají.
Tabulka 3: Účetní a daňové odpisy.
Položka

[tisíc. Kč]

Účetní odpisy

11 379

Daňové odpisy

12 941

Rozdíl daňových a účetních odpisů

1 562

Způsob odpisování drobného hmotného a nehmotného majetku:
Drobný hmotný majetek byl v roce 2015 zařazen do odpisování na 2 roky. Drobný majetek je
podchycen v operativní evidenci.
Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč byl v roce 2015 zařazen do odepisování na 2 roky.
Tento majetek je taktéž podchycen v operativní evidenci.
9.2.6 Změny oceňování, odepisování a postupů účtování

V průběhu roku nedošlo ke změnám v odepisování ani účtování.
9.2.7 Opravné položky k majetku a pohledávkám

Při inventarizaci majetku byly zjištěny rozhodné skutečnosti pro tvorbu opravných položek
(tabulka 4).
Opravná položka k zásobám ve výši 245 tis. Kč byla vytvořena u zásob, u nichž nebyl výdej
více než 1 rok. Tvorba je v 100% výši.
Opravná položka ve výši 10 tis. Kč k pohledávce za firmou AXON s.r.o. byla zrušena.
Na základě posouzení nedobytnosti pohledávek byla vytvořena opravná položka
k pohledávkám v celkové výši 294 tis. Kč. Jde o opravnou položku ve výši 40% pohledávky
firmy RESCUE TECHNICAL AND TRAINING INSTITUTE s.r.o. U této pohledávky proběhlo
soudní řízení a byla nařízena exekuce. Již v roce 2014 byla vytvořena opravná položka na část
pohledávky, která se v rozsudku zamítá. Celková výše opravné položky je 448 tis. Kč.
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Tabulka 4: Opravné položky k majetku a pohledávkám [tisíc. Kč].
Opravné položky k:

2015
Zůstatek k 1.1.

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek k 31.12.

dlouhodobému majetku
zásobám

233

245

233

245

pohledávkám-zákonné

164

294

10

448

pohledávkám-ostatní

0

Celkem opravné položky

397

0
539

243

693

9.2.8 Přepočet cizích měn na českou měnu

Pro přepočet cizích měn na českou měnu podnik používal denní kurz vyhlašovaný ČNB.
Na konci roku podnik majetek, pohledávky a závazky přepočítal kurzem vyhlášeným ČNB
k 31. 12. 2015. Kurzové rozdíly zjištěné u majetku a závazků se při uzavírání účetních knih ke
dni sestavení účetní závěrky zúčtovaly ve prospěch výnosů, resp. Na vrub nákladů.
9.2.9 Deriváty

O derivátech podnik v průběhu roku 2015 neúčtoval.
9.2.10 Účetní výkazy

Účetní výkazy jsou sestaveny za skutečnosti roku 2015.

10. Doplňující údaje k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty
10.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace
10.1.1 Doměrky daní z příjmů za minulá účetní období

Ve zdaňovacím období roku 2015 nebyla podniku příslušným správcem daně dodatečně
vyměřena daň z příjmů právnických osob, nebo daň ze závislé činnosti za minulé období.
10.1.2 Odložená daň

Odložená daň byla v roce 2015 spočítána z rozdílu zůstatkových cen účetních a daňových
odpisů. Doúčtování odložené daňové povinnosti je ve výši 19% rozdílu mezi zůstatkovými
cenami. Odložená daň představuje částku 296 765,58 Kč a byla zaúčtována na účty 592/481.
10.1.3 Dlouhodobé bankovní úvěry

Podnik ke dni účetní závěrky nemá žádný dlouhodobý úvěr.
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10.1.4 Závazky ze soc. zabezpečení, zdrav. Pojištění, daňové závazky vůči státu

Tabulka 5: Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daňové závazky vůči
státu.
Řádek
B.III.6
B.III.6

Závazek z titulu
Pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti za 12/2015
Veřejného zdravotního pojištění za 12/2015

Částka [tisíc. Kč]

Poznámka

1 367

Zaplaceno 11. 1. 2016

598

Zaplaceno 11. 1. 2016

Celkem řádek B.III.6

1 965

B.III.7

Daň z příjmů – běžné období

0

Splatná k 31. 3. 2016

B.III.7

Daň z příjmů ze závislé činnosti za 12/2015

619

Zaplaceno 11. 1. 2016

B.III.7

Povinný podíl ZPS 2015

82

Zaplaceno 10. 2. 2016

B.III.7

Vratka z dotace SRTP

30

Zaplaceno 27. 1. 2016

B.III.7

Vratka z dotace CWD

2

Zaplaceno 27. 1. 2016

B.III.7

Vratka z dotace VZOREK

3

Zaplaceno 27. 1. 2016

B.III.7

Vratka z dotace READER CH

66

Zaplaceno 27. 1. 2016

B.III.7

Silniční daň za rok 2015

-12

Přeplatek

Celkem řádek B.III.7

891

10.1.5 Dotace ze státního rozpočtu

V roce 2015 byly podniku poskytnuty dotace od Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra
ČR a Technologické agentury ČR v celkové hodnotě 99 015 tis. Kč na řešení 20 výzkumných a
vývojových projektů.

10.2 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
10.2.1 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka 6: Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku [tisíc. Kč].
2015
Skupina majetku
Pozemky
Umělecká díla
Budovy, haly, stavby
Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí
Nedokonč. DLHM

Pořizovací
cena k 1.1.

Oprávky
k 1.1.

2 543

Oprávky
Zůstatková
Přírůstky
Odpis 2015 (bezúplatný
cena
(nákup)
převod)
k 31.12.
2 543

69

69

275 565

129 009

68

5 614

141 010

255 021

243 805

12 306

4 957

18 565

29

3 052

3 081

Poskytnuté zálohy
Rozvaha B. II

533 227

372 814

8 072

8 868

165 268
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10.2.2 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku

Tabulka 7: Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku [tisíc. Kč].
2015
Skupina majetku
Software
Licence a patenty

Pořizovací
cena k 1.1.
5 651

Oprávky k 1.1.
4 247

166

166

5 817

4 413

Přírůstky
(nákup)
108

Odpis 2015
808

Zůstat. Cena
k 31.12
704
0

Nedokonč. DLNM
Poskytnuté zálohy
Rozvaha B. I

108

808

704

10.2.3 Majetek neuvedený v rozvaze

Drobný hmotný majetek a drobný nehmotný majetek je vedený v operativní evidenci a je
oceněn pořizovacími cenami.
Tabulka 8: Majetek neuvedený v rozvaze – k 31. 12. 2015
Název majetku
DHM a DNM celkem

Pořizovací cena [tisíc. Kč]
44 320

10.2.4 Majetek zatížený zástavním právem

Podnik neměl majetek zatížený zástavním právem.
10.2.5 Majetek zatížený věcným břemenem

Podle výpisu z katastru nemovitostí je věcné břemeno na opravy a údržbu přípojky na
parcele číslo 772/1.
Detailní popis typu vztahu, povinností a oprávnění je uveden ve výpisu z katastru
nemovitostí.

10.3 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Podnik v hodnoceném účetním období nevlastnil žádné dlouhodobé cenné papíry
a majetkové účasti.

10.4. Pohledávky
10.4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Pohledávky jsou uvedeny ve jmenovité hodnotě, bez ohledu na vytvořené opravné položky.
U zahraničních pohledávek jsou hodnoty uvedeny po přepočtu cizí měny kurzem
k 31. prosinci 2015.
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Celková výše pohledávek je 17 009 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 180 dnů
jsou soudně vymáhány a vytvořeny opravné položky.
Tabulka 9: Pohledávky po lhůtě splatnosti.
Počet dnů

Z obchodního styku [tisíc. Kč]

Do 30

46

30-60

0

60-90

1 337

90-180

933

180 a více

891

10.5 Vlastní kapitál
10.5.1 Přehled o struktuře

Tabulka 10: Struktura vlastního kapitálu [tisíc. Kč].
Položka
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
Ostatní kapitálové fondy

K 31. 12. 2015
189 275
773

Nedělitelný fond

2 790

FKSP

735

Neuhrazená ztráta minulých let

- 936

Výsledek hospodaření běžného účetního období po zdanění

1 912

10.5.2 Rozpis změn vlastního kapitálu v běžném období

Z rozdělení hospodářského výsledku 2014 byl navýšen nedělitelný fond a částečně uhrazena
ztráta z minulých let. Dále byl proveden příděl do FKSP.
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Tabulka 11: Fond Kulturních a sociálních potřeb [Kč].
Počáteční stav

538 779,31
Tvorba

Zálohový příděl – 2% z hrubých mezd
Tvorba celkem

1 074 544,06
1 074 544,38
Čerpání

Příspěvek zaměstnancům na stravenky
Odměny při životním a pracovním výročí
Flexipassy zaměstnancům
Čerpání celkem
Zůstatek k 31. 12. 2015

539 320,00
75 000,00
261 000,00
878 430,00
734 893,69

10.5.3 Závazky

Podnik má závazky z obchodního styku k 31. 12. 2015 v celkové výši 16 604 tis. Kč. Po lhůtě
splatnosti byla 1 pohledávka fy KISTLER v hodnotě 9 073 tis. Kč, která byla uhrazena 5. 1.
2016.
10.5.4 Rezervy

Podnik netvořil v průběhu roku 2015 žádné rezervy.
10.5.5 Odměny auditorské společnosti

Tabulka 12: Odměny auditorské společnosti.
Společnost
AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

Adresa
Vyškov

Titul

Hodnota

Audit závěrky za rok 2014

68 000 Kč

10.6 Tržby z prodeje výrobků, služeb, zboží, hmotného majetku
a materiálu
Přehled rozdělení tržeb a umístění dílčích zakázek v hodnoceném období je uveden
v tabulkách Tabulka 13 a Tabulka 14.
Tabulka 13: Rozdělení tržeb [tisíc. Kč].
Hlavní činnost

2015
Celkem

Tuzemsko

Zahraničí

Tržby z prodeje služeb

76 510

46 243

30 267

Dotace

99 015

Tržby ubytování a pronájem

99

Tržby z prodeje materiálu

196

Tržby z prodeje DHM

157

Celkem

175 977
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Tabulka 14: Umístění zahraničních zakázek [tisíc. Kč].
Číselník zemí - kód záznamu

Název země

2015

040
056
100
276
380
250
528
634
826
376
840
784
703

Rakouská republika
Belgické království
Bulharská republika
Spolková republika Německo
Italská republika
Francie
Nizozemské království
Katar
Velká Británie
Izrael
USA
UAE
Slovenská republika

1 542
2 735
57
542
915
1 485
7 418
1 054
306
1 220
1 640
11 353
29

10.7 Významné změny po datu účetní závěrky
Dne 19. 12. 2013 obdržel podnik Výzvu k vydání majetku, věcí a jiných majetkových hodnot
dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
od Římskokatolické farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Brno – Staré Brno (jako
oprávněné osoby), týkající se objektů podniku na ulici Veslařská č. 230. Po prozkoumání
obsahu výzvy bylo zástupci oprávněného sděleno, že požadovaný majetek nebude podnikem
vydán.
V roce 2015 proběhla neúspěšně jednání o případném náhradním plnění „Výzvy k vydání
majetku„ mezi představiteli podniku a brněnským biskupstvím s prohlídkami dalších
nepotřebných a nevyužitelných náhradních objektů v Brně a okolí. Před žalobní výzva na
vrácení majetku od právního zástupce BB byla podnikem odmítnuta.
O jednání a zpracovaných materiálech je průběžně informován nositel zakladatelských práv
na MO ČR.

Sestavil: Ing. Zemanová

V Brně 17. března 2016

Schválil: RNDr. Bohuslav Šafář
ředitel podniku
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