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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 2016. 

Rok 2016 byl velmi složitý, neboť se jednalo o další rok permanentních 

změn  v AČR  i  na  MO,  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  2016  byl  sice  zpracován  v potřebném  předstihu,  ale  s neúplným 

finančním  krytím.  To  muselo  být  doplňováno  až  během  roku.  To,  že  se  nakonec  podařilo  naplnit 

odborné kapacity ústavu a dosáhnout na neziskovou výzkumnou organizaci velmi solidního kladného 

hospodářského  výsledku,  svědčí  nejen  o  vysokých manažérských  schopnostech  vedení  podniku,  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 dlouhodobě 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  2016  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  2016  se  podařilo  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 2016 rozvíjela 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,  s. p. dlouhodobě věnuje a  to především 

v  ochraně proti zbraním hromadného ničení, využití speciální elektroniky, maskování 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  podařilo  v průběhu  roku  2016 

obchodní i finanční plán pokrýt a realizovat tak, že jsou vytvořeny podmínky i pro přechod do nového 

roku 2017, zabezpečeny plánované odvody a část takto získaných finančních prostředků lze vyčlenit i 

na uvážlivou obměnu zastaralého majetku. 

Za tyto výsledky všem pracovníkům Vojenského výzkumného ústavu děkuji, svou praktickou činností 

jste prokázali vysokou odbornou připravenost pro  řešení  jednotlivých úkolů, ale  i dobré 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 2016, jsou přesvědčivé a prokázaly Vaši připravenost naplňovat 

hlavní předmět činnosti státního podniku uvedený v zakládací listině. 

Blahopřeji Vám k dosaženým výsledkům v roce 2016. 

Pevně věřím, že i rok 2017 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. 
 

Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p.,  je  v  rámci  rezortu MO  jediným  státním  podnikem  s   charakterem 

výzkumné organizace. 

Zajišťuje  uspokojování  strategických  a  dalších  podstatných  zájmů  státu  v  oblasti  obrany 
a  bezpečnosti, rozvoj schopností AČR, ozbrojených sborů a Integrovaného záchranného systému ČR 
výkonem  činnosti  průmyslové  a  obchodní  povahy  při  zajišťování  dodávek  a  služeb  potřebných  pro 
zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a plnění závazků vyplývajících z jejího členství v NATO a EU. 

Řeší  výzkum,  experimentální  vývoj  a  inovace  pro  zajištění  obrany  a  bezpečnosti  státu  v oborech 
technických  věd,  zejména  pozemní  vojenské  techniky,  materiálu  v  oblastech  odborné  působnosti, 
kterými jsou: chemická, biologická a radiační ochrana a  související obory: a) chemického zabezpečení 
vojsk,  b)  senzorová  technika,  elektronický  a   kybernetický  boj,  maskování  a  klamání,  c)  speciální 
kovové  a  nekovové  materiály,  technologie  povrchových  ochran,  systémy  jakosti  a  technologie 
logistiky.  

VVÚ má status výzkumné organizace, vydaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě 
doporučení Ministerstva obrany. 

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. 

 

1.1 Obchodní jméno a sídlo  

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 

 

1.2 Zakladatel 

Ministerstvo obrany ČR. 

Zakládací  listina  byla  vydána Ministerstvem obrany  ČR  dne  29.  srpna  2012,  č.  j.  452‐2/2012‐2697. 
Státní podnik byl  zapsán do Obchodního  rejstříku vedeného Městským soudem v Brně dne 27.  září 
2012 (oddíl A, vložka 25718). 

    

 

1.3 Statutární orgán 

 

RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., ředitel podniku 
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1.4 Dozorčí rada  

 předseda      Ing. Václav Absolon 

 místopředseda    Ing. Petr Navrátil, CSc;         

 člen      Ing. Antonín Karmazín 

 člen      plk. gšt. Ing. Karel Huleja 

 člen      plk. gšt. Ing. Róbert Bielený 

 člen      RNDr. Milan Čepera, Ph.D. 

 
 
 

   2. Organizační uspořádání   
  
Organizační  uspořádání  Vojenského  výzkumného  ústavu, s. p.,  nedoznala  oproti  roku  2015 
podstatných změn.  

 

Organizační struktura VVÚ, s. p. ke dni 31. 12. 2016 

 

ŘEDITEL ÚSTAVU

 TECHNICKÁ
(Bezpečnostní ředitel)

ASISTENT ŘEDITELE

EKONOMICKÁ
(zástupce ředitele)

CHEMICKÁ, BIOLOGICKÁ
 A RADIAČNÍ OCHRANA

 SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA
A MASKOVÁNÍ

MATERIÁLOVÉ
INŽENÝRSTVÍ

33 29 41

18

1

10

MANAŽER KVALITY,
 METROLOG

VĚDECKÝ TAJEMNÍK

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ 

1

1

1

ODBORNÉ SEKCE SEKCE PODPORY

Oddělení 
detekce BCHL a BBP

Skupina
speciální dozimetrie

Oddělení
dekontaminace

Zkušební a výcvikové
pracoviště Vyškov

Oddělení
speciální elektronika

Oddělení 
senzory

Skupina 
maskování a klamání

Oddělení
konstrukce a dílny

Skupina
digit.zprac.signálu

Oddělení
speciální materiály

Oddělení
zkoušení

Oddělení
technologie 

Skupina
technická

- personalistika
- obchod
- finance
- controling
- marketing

- EMS, BOZP, PO
- POI
- správa majetku
- ochrana majetku

136

- skupina realizace výcviků
‐  skupina zabezpečení TP

Středisko zkoušení

Zkušebna klimatické
a korozní odolnosti

Zkušebna 
materiálů

Zkušebna maskovacích
prostředků

 
 

 

VVÚ je multioborové výzkumné pracoviště s hierarchickou organizační strukturou. Člení se na sekce, 
oddělení a skupiny. 

Formální úprava byla provedena k 31. 12. 2016, byla zrušena funkce vedoucího oddělení provozního 
výzkumu Vyškov  zkušebního  a  výcvikového  pracoviště  Vyškov  a  nahrazena  relativně  samostatnými 
dvěma skupinami realizace výcviku a zabezpečení TP. 
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    3. Výsledky hospodářské činnosti podniku za rok 2016 
 

Činnost VVÚ byla v roce 2016 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 

Poskytovatel účelové podpory  Počet zakázek 

Ministerstvo obrany  ‐ aplikovaný výzkum, AP 

                                      ‐ experimentální vývoj, VV 

9 

7 

Ministerstvo vnitra    ‐ aplikovaný výzkum, AP  2 

Technologická agentura ČR ‐ aplikovaný výzkum, AP 

                                                 ‐ experimentální vývoj, VV 

1 

1 

Grantová agentura ČR – základní výzkum, ZV  1 

Ostatní zakázky  Počet zakázek 

The European Defence Agency  3 

Armáda České republiky  14 

Smluvní výzkum   157 

  

3.1 Sekce Chemická, biologická a radiační ochrana  

Odborné  aktivity  sekce  Chemická,  biologická  a  radiační  ochrana  v roce  2016  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 a ukončené v roce 2016.  

 

Projekt  Úplný název

RACIONALIZACE  Racionalizace dekontaminačních směsí. 
Období řešení  Zadavatel

2013 – 2016   MO ČR 

 
Výsledkem aplikovaného výzkumu je analýza způsobů provedení dekontaminace (podle definice AAP‐

6) včetně jejich zabezpečení odpovídajícími dekontaminačními látkami a směsmi, dekontaminačními 

postupy a technickými aplikačními prostředky, včetně zpracování kvalifikovaného odhadu nákladů na 

realizaci racionalizačních opatření v oblasti dekontaminace silami a prostředky AČR.  

Dále  certifikovaná  metodika  realizace  dekontaminace  vojenského  materiálu,  budov,  komunikací, 

terénu  a  osob  v působnosti  AČR  a  nový  ČOS  681001 Dekontaminační  látky  a  směsi,  který  definuje 

všeobecné  technické  požadavky  na  dekontaminační  látky  a  směsi  zavedené  do  výzbroje  Armády 

České republiky.  
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Níže  jsou  uvedeny  příklady  použití  dvou  typů  nových  dekontaminačních  směsí  –  odmořovací 

a dezaktivační směs ODS‐5 ve formě pěny a emulzní dekontaminační směsi EDS. 

 

 
         Odmořovací a dezaktivační směs ODS‐5                               Emulzní dekontaminační směs EDS 
                              ve formě pěny 

 
 

 
Projekt  Úplný název

READER CH  Vysoce citlivý detektor pro detekci BCHL na bázi inhibitorů 
cholinesterázy.  

Období řešení  Zadavatel

2013 – 2016   MO ČR 
 
Výsledkem experimentálního vývoje je prototyp jednoduchého, vysoce citlivého osobního detektoru 

bojových chemických látek  inhibujících cholinesterázu (organofosforových BCHL typu G a V) na bázi 

detekčního  prostředku  DETEHIT.  Detekční  jednotka  automaticky  deteguje  a  vyhodnocuje  redoxní 

reakci a zobrazuje výsledek detekce. Prostředek byl ověřen v podnikových, kontrolních a vojskových 

zkouškách.  Byla  zpracována  provozní,  průvodní  a  výrobní  dokumentace  a  návrh  pro  zavedení 

materiálu do užívání v resortu MO.  
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Projekty s dobou řešení delší než 2016 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

Land Rover RCHM ‐ Modernizované chemické průzkumné 
vozidlo, VV.  MO  2015  2017 

MOPLED ‐ Mobilní prostředek lehké dekontaminace, AP.  MO  2016  2017 

DENPL ‐ Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL 
GSA‐12, AP.  MO  2016  2018 

AL‐3MET ‐ Příprava metodických postupů a standardních 
postupů pro práci v laboratoři AL‐3‐AL‐3MET, AP.  MO  2016  2019 

NANOPROTECT ‐ Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci 
následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících 
obyvatelstvo.  
Hlavní příjemce: UJEP Olomouc / PřF, AP. 

 
MV 
 

2016  2019 

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 včetně 
bezobslužných, VV. 

TA  2015  2017 

 

 

 

Ostatní zakázky 
 
V oblasti spolupráce se zahraničními partnery byly v roce 2016 řešeny 3 projekty zaměřené na vývoj, 
experimentální kalibraci a terénní testování dálkových detektorů chemických toxických látek. 
  
V oblasti  dekontaminace  byly  řešeny  2  projekty  smluvního  výzkumu,  jeden  zaměřený  na  nové 
metody  velkoplošné  dekontaminace  pomocí  aerodisperzních  systémů  a  druhý  na  výzkum 
adsorpčních charakteristik vybraných vnitřních povrchů budov a dalších adsorpčních materiálů. 

 

Výcvik chemických specialistů na TP Kamenná chaloupka 

Příslušníci  SCHBRO  se  podíleli  na  zajištění  otázek  BOZP,  organizačním,  technickém  a  logistickém 

zabezpečení výcviku s reálnými vysoce toxickými  látkami, který byl v roce 2016 uskutečňován na TP 

Vyškov  výhradně  ve  prospěch  zahraniční  klientely  (celkem  10  samostatných  obchodních  případů). 

Výcvik,  který  byl  převážně  zaměřen  na  rozvoj  individuálních  schopností  specialistů  OPZHN, 

chemického  vojka,  či  prvotně  zasahujících  osob  v oblasti  principů  ochrany  proti  vysoce  toxickým 

látkám absolvovalo celkem 458 osob z 12. různých zemí NATO, Partnerství pro mír a Středomořského 

dialogu. 
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Publikační činnost 

[1] VYMAZALOVÁ  K.,  HALÁMEK,  E.,  KADLČÁK,  J.:  Cholinesterasový  biosenzor  k detekci  nervově‐
paralytických látek. Chem. Listy 110, 645‐650 (2016). 

[2] LEVÍČEK, Aleš, ANDRLE, Marek, DUJÍČEK, Ivo, KREJČÍ, P. MAZANEC, Karel a SKOUMAL, Miroslav. 
RACIONALIZACE  –  dekontaminační  látky  a  směsi  v AČR.  [Závěrečná  zpráva].  Brno,  Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., 2016.  

[3] SKOUMAL,  M.,  ANDRLE,  M.,  LEVÍČEK,  A.,  MAZANEC,  K.,  KREJČÍ,  P.,  ŠPAČEK,  P.,  ŠMÍD,  R.: 
MOPLED ‐ úvodní studie řešení mobilního prostředku lehké dekontaminace. [Technická zpráva]. 
Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2016.  

[4] SKOUMAL, M., MAZANEC,  K.,  ŠMÍD,  R.:  Investigation  of  adsorptive  characteristics  of  selected 
indoor  building  surfaces  and  other  adsorptive  materials.  [2016  Annual  Report  and  Data  1st 
Phase, Supplement to Research Contract No. 353006237]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 
2016. 

[5] SKOUMAL, M., ANDRLE, M., LEVÍČEK, A., MAZANEC, K., KREJČÍ, P., ŠPAČEK, P., ŠMÍD, R.: Stand‐
off  detectors  open  air  testing  support.  [Stand‐off  Detectors  Outdoor  Test  Report,  Research 
Contract No. 0310‐0001K]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2016. 

[6]  ZAVADILÍK, P., ŠMIČEK, F., PODBORSKÝ, V., DURST, H. D., KADLČÁK, J., SKOUMAL, M.: Syntheses 
of  chemical  simulants  to mimic  the  behavior  of HD agent.  [Stand‐off Detectors Outdoor  Test 
Report no 2, Research Contract No. 0310‐0001K]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2016. 

[7] JANOŠ, P., HENYCH, J., PELANT, O., PILAŘOVÁ, V., VRTOCH, Ľ., KORMUNDA, M., MAZANEC, K., 
ŠTENGL,  V.:  Cerium  oxide  for  the  destruction  of  chemical  warfare  agents:  A  comparison  of 
synthetic  routes.  Journal  of  Hazardous  Materials  304,  258‐268  (2016).  doi:10.1016 
/j.jhazmat.2015.10.069. 

[8] ŠTENGL,  V.,  HENYCH,  J.,  JANOŠ,  P.,  SKOUMAL,  M.:  Nanostructured  metal  oxides  for 
stoichiometric  degradation  of  chemical  warfare  agents.  Reviews  of  Environmental 
Contamination and Toxicology 236, 239‐258 (2016). doi: 10.1007/978‐3‐319‐20013‐2_4. 

[9] ANDRLE, Marek,  Aleš  LEVÍČEK  a  Ivo  DUJÍČEK.  Peroxidová  dekontaminační  směs.  In:  HAZMAT 
PROTECT 2016. Kamenná, 2016. ISBN 978‐80‐270‐0474‐4. 

[10] ANDRLE, Marek, MAZANEC, Karel, KREJČÍ, Pavel, ŠMÍD, Roman: Detoxikační aktivita preparátu 
MIXFER 35  s vojensky významnými bojovými  chemickými  látkami.  [Zpráva o  řešení projektu č. 
VI20162019017„Pokročilé  nanotechnologie  pro  minimalizaci  následků  úniku  nebezpečných 
chemických látek ohrožujících obyvatelstvo“ za rok 2016]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 
2016. 

 

3.2. Sekce Speciální elektronika a maskování 

Odborné aktivity sekce Speciální elektronika a maskování byly v roce 2016 orientovány zejména na 

plnění projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a servisních zakázek ve prospěch GŠ 

AČR. Dále jsou uvedeny významnější projekty řešené a ukončené v roce 2016.  
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Projekt  Úplný název

CWD   Detekce ovládacích vodičů improvizovaných výbušných zařízení 
(IED) 

Období řešení  Zadavatel

2014 – 2016   MO ČR 

   

Výsledkem  aplikovaného  výzkumu  jsou  ověřené  metody  detekce  výskytu  ovládacích  vodičů 

používaných  pro  dálkovou  iniciaci  improvizovaných  výbušných  zařízení  pro  aplikaci  na  pozemní 

průzkumný  prostředek.  Realizované  funkční  vzorky  detektorů  ovládacích  vodičů  –  frekvenční, 

balanční a impulsní a zpracování návrhu TTP na vývoj detektoru. 

 

 
              Funkční vzorek impulsního detektoru: 

              – detekční jednotka           ‐ rameno s hledacími cívkami 

 

Projekty s dobou řešení delší než 2016 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

 
RAPAMEP ‐ Radiotechnický pátrač metrového pásma, VV. 
 

MO  2015  2017 

 
NOMAD ‐ Nový maskovací design, AP. 
 

MO  2016  2017 

 
RADANA2 ‐ Analyzátor radiotechnických signálů, VV. 
 

MO  2015  2017 

DETUAV ‐ výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů 
použitých pro nezákonné činnosti Hlavní příjemce: Evolving 
syst. consulting s.r.o., AP. 

 
MV 
 

2015  2018 

Vzdálená identifikace malých odražečů prostřednictvím 
elektromagnetických vln, ZV. 
Hlavní příjemce: ČVUT Praha / FEL. 

 
GA 
 

2015  2017 

SRTP ‐ Směroměrný radiotechnický pátrač pro podporu 
C4ISR‐SRTP  MO  2014  2017 
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Ostatní zakázky 

 

Název projektu  Zadavatel  Začátek  Konec 

RUP‐FM‐M  

Modernizace systému RUP‐FM‐M 
MO  2016  2016 

MKEB II  
Dodávka zařízení mobilního kompletu elektronického boje II  MO  2016  2016 

OBMĚNA  
Obměna zařízení rádiového průzkumu stanovišť EB  MO  2016  2016 

SERVIS EB  MO  2013  2016 

SERVIS SVZ ARMS  MO  2014  2016 

 

 

Publikační činnost 

[1] ZVOLÁNEK,  Robert  a  kol.:  Radiotechnický  pátrač  metrového  pásma  „RAPAMEP“.  [Technická 
zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2016. S. 66, čj.: ZVO/ RAPAMEP/30. 

[2] PAVLÍK,  Radomír  a  kol.:  Detekce  ovládacích  vodičů  improvizovaných  výbušných  zařízení  (IED) 
„CWD“. [Technická zpráva]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. S. 113, čj.: RAP/16/01. 

[3] HANULÁK,  Pavel  a  kol.: Analyzátor  radiotechnických  signálů  „RADANA  2“.  [Technická  zpráva]. 
Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. S. 76, čj.: HAN/RADANA2/009 

[4] SKÁLA,  Jaroslav:  Směroměrný  radiotechnický  pátrač  pro  podporu  C4ISR  „C4ISR  –  SRTP“. 
[Technická zpráva]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. 

[5] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam, MAZŮREK, František: Nový maskovací design „NOMAD“. [Studie]. 
Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno, 2016. S. 116.  

[6] PLACHÝ, Jiří: Natural Background of Electro‐Optical Signatures. [Referát a prezentace]. Pracovní 
skupina NATO/STO SCI‐295 Meeting, Prague Czech Republic 2016, 25 s. VVÚ s. p., Brno. 

[7] PLACHÝ,  Jiří: Natural  Background  of  Electro‐Optical  Signatures.  [Referát  a  prezentace].  Future 
Forces  Forum  –  Future  Soldier  System  Conference  [ISBN  978‐80‐270‐0168‐2],  Prague  Czech 
Republic 2016, 25 s. VVÚ s. p., Brno. 

[8] KREJČÍ,  Jaroslav.,  BALÁŽ,  Teodor,  JOBÁNEK,  Adam,  RACEK,  František:  The  possiblilities  of 
hyperspectral  imaging    for  improving of  validation of  superficial  quality of  spectral  features of 
camouflage  surfaces.  [Referát  a  prezentace].  Future  Forces  Forum  –  Future  Soldier  System 
Conference [ISBN 978‐80‐270‐0168‐2], Prague Czech Republic 2016, 22 s. VVÚ s. p., Brno. 

[9] PAVLIK,  R.,  HRUBOS,  Z.: Cyclostationary  and  Correlation  Based  Signal  Detection  for  Harmonic 
Radar  Systems.  In  Conference  Proceedings  –  International  Symposium  on  Fundamentals  of 
Electrical  Engineering  (ISFEE  –  Harmonic  Radar  Special  Session),  University  Politehnica  of 
Bucharest, Romania, June 30 – July 2, 2016, ISBN 978‐1‐4673‐9575‐5, 5 p. 

[10] YVINEC, Y., PAVLIK, R., POLACEK, V.: Chapter 15 – Wire Detectors  (Main Tests).  In RTO‐TR‐SCI‐
193‐Part‐I ‐ Detection and Neutralisation of Route Threats, STO Technical Report (SCI‐193 Task 
Group).  NATO  STO,  France,  2014,  Reference:  RTO‐TR‐SCI‐193‐Part‐I  AC/323(SCI‐193)TP/322, 
31+5 p. 
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[11] LUKEŠ, Zbyněk: Výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů použitých pro nezákonné činnosti 
„DETUAV“.  [Zpráva o  řešení projektu VVI20152018013]. Vojenský výzkumný ústav,  s.  p., Brno, 
2016.  

[12] POUČ, Pavel: Rušení prostředků přehledu o vzdušné situaci „C4ISR‐MSPSR“. [Technická zpráva ke 
smlouvě C140514]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016.  

[13] POLÍVKA, M.,  DREXLER,  P.,  PAVLÍK,  R.: Vzdálená  identifikace malých  odražečů  prostřednictvím 
elektromagnetických  vln.  [Dílčí  zpráva  o  řešení  grantového  projektu  za  rok  2016].  Fakulta 
elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, 2016. 

[14] PLACHÝ, J., JOBÁNEK, A., MAZŮREK, F.: Nový maskovací design „NOMAD“. [Studie]. Brno 2016, 
116 s. VVÚ s. p. Brno.  

[15] PLACHÝ,  J.: Natural Background of Electro‐Optical  Signatures.  [Referát a prezentace]. Pracovní 
skupina NATO/STO SCI‐295 Meeting, Prague Czech Republic 2016, 25 s. VVÚ s. p. Brno. 

[16] PLACHÝ,  J.: Natural  Background  of  Electro‐Optical  Signatures.  [Referát  a  prezentace].  Future 
Forces  Forum  –  Future  Soldier  System  Conference  [ISBN  978‐80‐270‐0168‐2],  Prague  Czech 
Republic 2016, 25 s. VVÚ s. p. Brno. 

[17] KREJČÍ, J.  ‐ BALÁŽ, T. ‐  JOBÁNEK, A. – RACEK, F.: The possiblilities of hyperspectral  imaging  for 
improving  of  validation  of  superficial  quality  of  spectral  features  of  camouflage  surfaces. 
[Referát a prezentace]. Future Forces Forum – Future Soldier System Conference [ISBN 978‐80‐
270‐0168‐2], Prague Czech Republic 2016, 22 s. VVÚ s. p. Brno. 

[18] PLACHÝ,  Jiří:  Ženijní  rozněcovadla.  Všeobecné  technické  požadavky  –  134503.  Český  obranný 
standard. MO ČR, Praha 2016.   

[19] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam: Maskovací pokryvy a soupravy pro maskování techniky a objektů. 
Všeobecné technické požadavky – 108016. Český obranný standard ‐ protokol o revizi. MO ČR, 
Praha 2016. 

[20] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam: Maskovací pokryvy a soupravy pro maskování techniky a objektů 
Všeobecné technické požadavky – 108016. Český obranný standard ‐ Oprava č. 2. MO ČR, Praha 
2016. 

[21] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam:  Maskovací  vzory  AČR  –  108017.  Český  obranný  standard  ‐ 
protokol o revizi. MO ČR, Praha 2016. 

[22] PLACHÝ, Jiří, JOBÁNEK, Adam: Maskovací vzory AČR – 108017. Český obranný standard – Oprava 
č. 1. MO ČR, Praha 2016. 

[23] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam:  Metody  určování  a  hodnocení  fyzikálně  optických  vlastností 
maskovacích  pokryvů  a  souprav  pro  maskování  techniky  a  objektů  –  108018.  Český  obranný 
standard ‐ protokol o revizi. MO ČR, Praha 2016.  

[24] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam:  Metody  určování  a  hodnocení  fyzikálně  optických  vlastností 
maskovacích  pokryvů  a  souprav  pro  maskování  techniky  a  objektů  –  108018.  Český  obranný 
standard ‐ Oprava č. 1. MO ČR, Praha 2016. 

[25] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam:  Metody  určování  a  hodnocení  fyzikálně  optických  vlastností 
maskovacích  vzorů  AČR  v laboratorních  podmínkách  –  108019.  Český  obranný  standard  ‐ 
protokol o revizi. MO ČR, Praha 2016. 

[26] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam:  Metody  určování  a  hodnocení  fyzikálně  optických  vlastností 
maskovacích vzorů AČR v laboratorních podmínkách – 108019. Český obranný standard ‐ Oprava 
č. 1. MO ČR, Praha 2016. 

[27] PLACHÝ,  Jiří:  Technické  publikace  k  pozemní  vojenské  technice  dle  S1000D  –  051657.  Český 
obranný standard ‐ analýza. MO ČR, Praha 2016. 
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[28] PLACHÝ,  Jiří:  Český  obranný  standard  ‐  Analýza  připomínek  k  ČOS  108016  –  108019. MO  ČR, 
Praha 2016. 

[29] JOBÁNEK, Adam: Bílá barva pro maskování objektů ve sněhu – 108007. Český obranný standard‐ 
protokol o revizi. MO ČR, Praha 2016. 

 

 3.3 Sekce Materiálové inženýrství  

Činnost  sekce  Materiálové  inženýrství  byla  v roce  2016  převážně  zaměřena  na  řešení  projektů 

výzkumu  a experimentálního  vývoje  spojených  se  snižováním  zranitelnosti  lidské  síly  a  zvyšováním 

balistické a protiminové odolnosti bojové techniky. Níže jsou uvedeny významnější projekty řešené a 

ukončené v roce 2016.  

 

Projekt  Úplný název

PANCRSKLA    Pancéřová skla bojové techniky 

 
Období řešení  Zadavatel

2014 – 2016   MO ČR  

   

Výsledkem aplikovaného výzkumu je analýza stanovení životnosti pancéřových skel při standardních 

a  extrémních  podmínkách  používání,  popis  možnosti  prodloužení  životnosti  pancéřových  skel  při 

provozu, stanovení podmínek pro skladování, návrh pancéřových skel  s prodlouženou životností při 

nasazení  v extrémních  podmínkách,  návrh  náhrady  pancéřových  skel  vojenských  vozidel  skly 

nepancéřovými  pro  výcvikové  účely  a  metodika  pro  hodnocení  degradace  pancéřových  skel  se 

stanovením  postupu  oprav  drobných  poškození.  Výsledkem  řešení  jsou  dále  funkční  vzorky 

pancéřového skla  s vyšší  životností, nepancéřované náhrady pancéřového skla pro výcvikové účely, 

ochranných  rolet,  které  chrání  pancéřová  skla  před  účinkem  sluneční  radiace  a  užitný  vzor 

ochranných rolet. 

 

 

 
                    Pancéřové sklo poškozené ve tvaru oka.         Pancéřové sklo po opravě. 
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Projekt  Úplný název

POHUT    Pohotovostní ženijní úkryt 

 
Období řešení  Zadavatel

2014 – 2016   MO ČR 

 

Výsledkem  experimentálního  vývoje  je  prototyp  nadzemního  pohotovostního  úkrytu  s ověřenými 

ochrannými vlastnostmi proti účinkům výbuchu, ostřelování a střepin podle standardu STANAG 2280 

na hladinu ochrany A3, C4, D5 a E1 včetně provedených podnikových, kontrolních,  schvalovacích a 

vojskových  zkoušek.  Provozní,  průvodní  a  výrobní dokumentace,  technické podmínky pro  výrobu a 

zavedení materiálu do užívání v rezortu MO. 

 

 
 

Projekty s dobou řešení delší než 2016 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

PAO ‐ Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel proti 
útokům RPG a PTŘS, VV.  MO  2014  2017 

PANDUR L4 ‐ Zvýšení ochrany KBVP Pandur II na hladinu K4 
dle STANAG 4569, AP.  MO  2015  2017 

SMARTEN ‐ Výzkum ve věci úspor energie v rámci ubytování 
jednotek v poli (nasazení jednotek), AP.  MO  2016  2017 

CK CAMPT ‐ Centrum pokročilých materiálů a technologií pro 
ochranu a zvýšení bezpečnosti, AP.  
Hlavní příjemce: VÚSTAH, a.s. Brno. 

TA  2014  2019 

 

 

Ostatní zakázky 
 
V oblasti  spolupráce  se  zahraničními  partnery  bylo  v roce  2016  řešeno  9  projektů  zaměřených  na 
vývoj, výrobu, dodávky a testování balistické ochrany vybraných typů objektů. Dále byly pro smluvní 
partnery prováděny zkoušky a certifikace pancéřové ochrany vozidel dle STANAG 4569.  
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Publikační činnost 

 

[1] Rolc, S.: Zvýšení ochrany KBVP Pandur II na hladinu K4 dle STANAG 4569 „PANDUR L4“. Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. Průběžná zpráva projektu, čj.: SMI/28/2017‐VVÚ. 

[2] Mikulíková, R.: Metodika  č. M‐KBVP‐L4 VVÚ 16/01  „Postup  zkoušky ověření  balistické ochrany 
vozidla KBVP Pandur II – L4 proti projektilům a střepinám“. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 
2016. 

[3] Rolc, S. a kol.: Experimentální ověření funkce kritických částí systému pokročilé aktivní balistické 
ochrany.  Pevnostní  testy  boxů  EFA.  Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p.,  Brno,  2016.  Technická 
zpráva. 

[4] Rolc, S. a kol.: Experimentální ověření funkce kritických částí systému pokročilé aktivní balistické 
ochrany. Akční člen EFA. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. Technická zpráva. 

[5] Rolc, S. a kol.: Experimentální ověření funkce kritických částí systému pokročilé aktivní balistické 
ochrany.  Ověřovací  testy  detekčního  a  sledovacího  systému.  Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p., 
Brno, 2016. Technická zpráva. 

[6] Rolc,  S.:  POKROČILÁ  AKTIVNÍ  OCHRANA  –  Pokročilá  aktivní  balistická  ochrana  vozidel  proti 
útokům PRG a PTŘS.  Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. Průběžná zpráva projektu, čj.: 
SMI/19/2017‐VVÚ. 

[7] Rolc,  S.  a  kol.:  Research  of  prospective  materials  for  military  protective  structures.  Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., Brno, 2016. ISSN: 1662‐7482, Vol. 796, pp 35‐42 

[8] Dvořák, Aleš: Postupy pro hodnocení úrovně ochrany osádek obrněných vozidel proti granátům a 
minám – 250002. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2016. 

[9] Dvořák,  Aleš:  Postupy  pro  hodnocení  úrovně  ochrany  osádek  obrněných  vozidel  proti 
improvizovaným výbušným zařízením – 250003. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2016. 

[10] Dvořák,  Aleš:  Postupy  pro  hodnocení  úrovně  ochrany  osádek  obrněných  vozidel  proti 
improvizovaným výbušným zařízením – 250003. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2016. 

[11] Dvořák,  Aleš:  Postupy  pro  hodnocení  úrovně  ochrany  osádek  obrněných  vozidel  proti 
improvizovaným výbušným  zařízením  –  prostředky  ohrožení,  250004.  Český  obranný  standard. 
Praha: MO ČR, 2016. 

[12] Dvořák,  Aleš:  Úrovně  ochrany  osádek  obrněných  vozidel  –  250005.  Český  obranný  standard. 
Praha: MO ČR, 2016. 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví – patenty, průmyslové, užitné vzory  

 

[ 1 ] Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, VKV HORÁK s.r.o., Brno. Zařízení pro ochranu pancéřových 
skel proti degradaci solární radiací. Jan KŘESŤAN, Zdeněk HORÁK. Česká republika. Přihláška 
užitného vzoru 2016‐33094.  

[ 2 ] Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, Stanislav, ROLC, Jan KŘESŤAN, Montovaný úkryt odolný 
proti výbuchu. Pavel ČALKOVSKÝ, Zdeněk HORÁK, Přemysl GRYC. CZ 29 239 U1. 2016. 
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3.4. 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:  

 Zkušebna klimatické a korozní odolnosti (ZKKO);  

 Zkušebna materiálů (ZM);  

 Zkušebna maskovacích prostředků (ZMP). 

V roce 2016 bylo SZ realizováno celkem 74 zakázek, z toho 31 ve ZKKO, 25 v ZMP a 18 v ZM. Dále bylo 

ve  zkušebnách  provedeno  celkem  21  zkoušek  na  projekty  obranného  výzkumu,  které  nejsou 

započteny do vlastních zakázek. 

Protokoly ze zkoušek jsou pro většinu firem v ČR kritériem akceptovatelnosti produktu resortem MO. 

Bez potvrzení parametrů produktů nemůže být produkt resortem odebrán.  

 

 

 

    4. Systém zabezpečování kvality, environmentu a bezpečnosti práce 

 

4.1 Audity managementu kvality 

 

Audity managementu kvality byly v roce 2016 zabezpečeny externí i  interní formou. Externí stranou 
byly provedeny audity: 

 ČIA, který prověřil  v lednu 2016 zkoušky č. 3 až 7 ve zkušebně klimatické a korozní odolnosti a 
zkoušky  č.  301  až  304  ve  zkušebně  maskovacích  prostředků.  Audit  kontroloval  všechna 
systémová kritéria, neobjevil žádné neshody a jeho výsledkem je zachování stávajícího Osvědčení 
o akreditaci. 

 CQS, z. s., březen 2016. Člen Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Strojírenský zkušební ústav, 
s.p.  (SZÚ)  přezkoumala  část  integrovaného  systému  managementu.  Byly  prověřeny  hlavní 
procesy  podniku  a  bylo  konstatováno,  že  nebyly  identifikovány  žádné  neshody  –  stávající 
osvědčení na systém kvality i na systém environmentu zůstává v platnosti. 

 Úř OSK SOJ  v dubnu 2016. Bylo provedeno přezkoumání  systému managementu kvality  v rámci 
dozorového  auditu.  Byly  přezkoumány  procesy  a  postupy  převážné  většiny  požadavků  normy 
ČSN EN ISO 9001 a ČOS 051622. Výsledkem auditu bylo konstatování, že systém je vyhovující a 
Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p.,  může  nadále  používat  udělené  „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 a (g) ostatní podpůrné procesy. 

V průběhu roku 2016 nebyla přijata žádná reklamace od AČR (tj. oznámení o neshodách, přerušení 
odborného dozoru a  konečné  kontroly  ZSOJ)  ani  od  jiného  zákazníka. V průběhu  roku 2016 bylo  v 
podniku  uloženo  celkem  33  nápravných  opatření.  Všechna  byla  uspokojivě  vyřešena  a  měla 
očekávaný efekt. 
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4.2 Systém environmentálního managementu, managementu BOZP a PO 

 

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.  

Neustálá  pozornost  byla  věnována  kontrole  a  hodnocení  environmentálních  aspektů 
v jednotlivých objektech podniku a hodnocení pracovních  rizik na  jednotlivých pracovištích 
podniku. Byla přepracována, aktualizována a doplněna dokumentace hodnocení pracovních 
rizik zaměstnanců.  

Problematice  ochrany  ovzduší,  odpadového  hospodářství,  ochrany  vod,  nakládaní 
s nebezpečnými chemickými látkami a havarijní připravenosti plní podnik v souladu s platnou 
legislativou.  Požadavky  zákonů,  vyhlášek  a  norem  jsou  zapracovávány  do  organizačních 
norem podniku.    

 

 

5. Certifikace a akreditace 
 

V roce 2016 podnik využíval tyto udělené certifikáty: 
 
Od firmy CQS na integrovaný systém managementu: 
‐ podle normy ČSN EN ISO 9001 – číslo certifikátu CQS 2097/2016 
‐ podle normy ČSN EN ISO 14001 – číslo certifikátu CQS 88/2016. 
 
Od Úř OSK SOJ na certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČOS 051622 (AQAP 2110) 
‐ číslo certifikátu 36/7‐2015. 
 
Od ČIA pro zkušební laboratoř č. 1449 Osvědčení číslo 104/2015. 
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   6. Ekonomický vývoj podniku 
 
6.1 Zpráva nezávislého auditora  
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Rozvaha  
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Výkaz zisku a ztráty  
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6.2 Příloha v účetní závěrce k 31. 12. 2016 
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