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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 2017. 

Rok 2017 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 našel společnou 

řeč  se  základním  uživatelem  našich  výsledků  –  Generálním  štábem 

AČR a to s konkrétními vojsky, které naše výsledky uvádí do vojskové 

praxe.  Nebyl  proto  již  tak  velký  tlak  na  doplnění  zakázkového  krytí 

z ostatních zdrojů, a proto se toto doplnění, zejména ze zahraničních 

zdrojů, podařilo poměrně brzy realizovat. 

 Finanční  a  obchodní  plán  na  rok  2017  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 

poměrně  slušného  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  2017  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  2017  se  podařilo  úspěšně  navázat  na  výsledky  činnosti  státního 

podniku  za  předchozí  období,  přestože  výsledek  nedosáhl  úrovně  roku 

2016.  

Nebyl to rok jednoduchý a to zejména v oblastech naplňování obchodního 

plánu a  snahy udržení proporcionálního vývoje v rámci  jednotlivých  sekcí 

státního podniku. 

Podmínky  byly  zvýšeným  úsilím  Vás  všech  splněny  a  odborná  činnost  se 

postupně v průběhu roku 2017 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 činnostech, kterým se Váš státní podnik  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 

2017  obchodní  i  finanční  plán  pokrýt  a  realizovat  tak,  že  jsou  vytvořeny  podmínky  i  pro 

přechod do nového roku 2018. Jsou 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  2017,  jsou  pozitivní  a  prokázaly  Vaši  připravenost 

naplňovat hlavní předmět činnosti státního podniku uvedený v zakládací listině. 

Blahopřeji  Vám  k dosaženým  výsledkům  v roce  2017.  V roce  2018  však  stojí  před  Vámi 

nelehké  úkoly  v oblasti  udržení  současného  trendu  v hospodaření,  zejména  v souvislosti 

s realizací  některých  úkolů,  kde  bude  nezbytné  prokázat  velmi  dobrou  odbornou 

připravenost a manažérskou rozhodnost při jejich realizaci. 

Pevně  věřím,  že  i  rok  2018  bude  úspěšný  a  dojde  k dalšímu  rozvoji  ve  všech  oblastech 

činnosti,  že ústav bude  i  nadále prokazovat  svou  životaschopnost a bude  schopen v rámci 

portfolia  svých  činností  přesvědčit  zakladatele  o  správném  rozhodnutí  při  přidělování 

některých úkolů ve prospěch státního podniku. 

  Ing. Václav Absolon 

Předseda dozorčí rady  

	



 
6 

 

1.  PROFIL VOJENSKÉHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU, s. p. 
Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p.,  je  v  rámci  rezortu  MO  jediným  státním  podnikem  se 
statusem  výzkumné  organizace  vydaného  Radou  pro  výzkum,  vývoj  a  inovace  (RVVI)  na 
základě doporučení Ministerstva obrany. 

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 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 
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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 Krajským soudem v Brně 

dne 27. září 2012 (oddíl A, vložka 25718). 

 

 

 

1.3   Statutární orgán 
 
RNDr. Bohuslav Šafář, CSc., ředitel podniku 
 

 

 

1.4   Dozorčí rada 
 

 předseda      Ing. Václav Absolon 

 místopředseda    Ing. Petr Navrátil, CS.         

 člen      Ing. Antonín Karmazín 

 člen      pplk. Ing. Bořek Valíček 

 člen      plk. gšt. Ing. Radek Černý 

 člen      RNDr. Milan Čepera, Ph.D. 
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2.  ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Organizační uspořádání Vojenského výzkumného ústavu, s. p. nedoznalo oproti roku 2016 

podstatných změn. 

VVÚ je multioborové výzkumné pracoviště s hierarchickou organizační strukturou. Člení se 

na sekce, oddělení a skupiny. 

  

Organizační uspořádání VVÚ, s. p. ke dni 31. 12. 2017 

ŘEDITEL ÚSTAVU

TECHNICKÁ
(Bezpečnostní ředitel)

ASISTENT ŘEDITELE

EKONOMICKÁ
(zástupce ředitele)

CHEMICKÁ, BIOLOGICKÁ
 A RADIAČNÍ OCHRANA

 SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA
A MASKOVÁNÍ

MATERIÁLOVÉ
INŽENÝRSTVÍ

34 30 44

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

141

- skupina realizace výcviků
‐  skupina zabezpečení TP

Středisko zkoušení

Zkušebna klimatické
a korozní odolnosti

Zkušebna 
materiálů

Zkušebna maskovacích
prostředků

Zkušebna detekce
a ochrany

 

 

 

 

 

 

	

	



 
9 

 

Rozvoj lidských zdrojů 

Hlavní úsilí managementu v  oblasti rozvoje lidských zdrojů pro rok 2017 bylo soustředěno 

na personální a platovou politiku, zlepšování pracovních podmínek, podmínek pro odborný 

růst zaměstnanců a vytváření inspirativního kolektivního prostředí.  

V závislosti na vývoji ekonomické situace, rozsahu a profilu zakázek, potřebách technického 
a technologického rozvoje pracoviště vedení VVÚ průběžně: optimalizuje počty a strukturu 
pracovníků  ústavu,  aktualizuje  kvalifikační  projekty  pracovníků,  novelizuje  systém 
hodnocení a hmotné zainteresovanosti pracovníků.  

Aktuální  počty  a  kvalifikační  struktura  pracovníků  ústavu  se  stavem  k 31.  prosinci 

2017 jsou uvedeny v tabulce 1.   

 

Tabulka1: Kvalifikační struktura zaměstnanců 

POČET PRACOVNÍKŮ – KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA  Počet k 31.12.2017 

Nositelé pedagogických hodností (prof., doc.) 1 

Nositelé vědeckých hodností (CSc., Ph.D.)  26 

Pracovníci s vysokoškolským vzděláním (Ing., Mgr. apod.) 58 

Pracovníci s vysokoškolským vzděláním (Bc.) 3 

Pracovníci s odborným středoškolským vzděláním 39 

Pracovníci vyučení/ základní vzdělání  12/2 

Počet pracovníků celkem  141 

 

 
Charita 

 

Vojenský výzkumný ústav, s. p. se v průběhu roku zapojil a realizoval několik finančních 

podpor potřebným jako například: 

‐ Komunitní centrum pro válečné veterány při VN Brno, 

‐ Podpora vojenských veteránů „Ten druhý život“, 

‐ Společně proti Grohnovi, 

‐ Klub Stonožka Ostrava, 

‐ Liga proti rakovině aj. 
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3. VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI PODNIKU V 

ROCE 2017 

Činnost  VVÚ  byla  zaměřena  v roce  2017  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 

                                      ‐  institucionální podpora DZRO 

9 

11  

1 

Ministerstvo vnitra    ‐ aplikovaný výzkum, AP   4 

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   11 

Smluvní výzkum    34 
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3.1 SEKCE CHEMICKÁ, BIOLOGICKÁ A RADIAČNÍ 

OCHRANA 

 
                                                            Souprava lehké obrněné vozidlo S‐LOV‐CBRN  

 

Odborné aktivity sekce Chemická, biologická a radiační ochrana v roce 2017 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.   

 

Projekty ukončené v roce 2017 

 

 
Projekt 

MOPLED 
 

 
Úplný název 

Mobilní prostředek lehké dekontaminace 

 
Období řešení 

2015 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem  projektu  byla  studie  proveditelnosti  systému  zástavby  dekontaminačních 

technologií  a  technických  prostředků  mobilního  prostředku  lehké  dekontaminace,  která 
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obsahuje  návrh metodických  postupů  a  standardních  pracovních  procedur  pro  provádění 

malokapacitní  dekontaminace  vojenského  materiálu  a  návrh  technických  prostředků  pro 

dekontaminaci  využitelných  k  provádění  malokapacitní  dekontaminace.  Součástí  studie 

proveditelnosti je i návrh TTP na budoucí vývoj prostředku pro lehkou dekontaminaci.  

V rámci  řešení  projektu  bylo  provedeno  praktické  ověřování  parametrů  a  použitelnosti 

navržených komponent zástavby mobilního prostředku lehké dekontaminace v laboratořích 

i reálných podmínkách a proveden návrh kontinuální přípravy a aplikace dekontaminačních 

směsí ověřený na funkčním vzoru agregátu. 

 

 
Projekt 

Land Rover RCHM 
 

 
Úplný název 

Modernizované chemické průzkumné vozidlo 

 
Období řešení 

2015 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem  experimentálního  vývoje  je  prototyp  modernizovaného  vozidla  Land  Rover 

RCHM  včetně  jeho  výrobní  dokumentace.  Úspěšně  proběhly  podnikové,  kontrolní, 

schvalovací  a  vojskové  zkoušky.  Na  základě  kladných  výsledků  vojskových  zkoušek  byl 

zpracován návrh na zavedení vozidla Land Rover RCHM do výzbroje AČR. 

 

                                                                     Modernizované vozidlo RCHM 
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Projekty s dobou řešení delší než 2017 

 

Název projektu  Poskytovatel Začátek Konec 

DEMONIZ – rozvoj systému detekce a monitorování 
ionizujícího záření. 

MO  2017  2018 

DENPL – náhrada přístroje pro vysoce citlivou 
detekci NPL GSA‐12. 

MO  2016  2018 

AL‐3MET – příprava metodických postupů a 
standardních postupů pro práci v laboratoři AL‐3‐AL‐
3 MET. 

MO  2016  2019 

MIXOBR – výzkum principů, metod a prostředků pro 
stanovení použitelnosti (vyčerpanosti) ochranných 
filtrů. 

MO  2017  2019 

SMART‐DECON – výzkum 
sorpčního/dekontaminačního prostředku na bázi 
oxidů kovů. 

MO  2017  2019 

DZRO – výzkum metod a technologií detekce vysoce 
toxických látek, jejich dekontaminace a ochrany 
před jejich účinky. 

MO  2017  2020 

VZOREK – V – vývoj prostředku pro odběrové týmy 
SIBCRA. 

MO  2017  2019 

NANOPROTECT – pokročilé nanotechnologie pro 
minimalizaci následků úniku nebezpečných 
chemických látek ohrožujících obyvatelstvo. 

MV  2016  2019 

KOMPOZITNÍ FILTRY – kompozitní filtry pro čištění 
radioaktivních oplachových roztoků. 

MV  2017  2020 

 

 

Ostatní projekty 

 

V oblasti spolupráce se zahraničními partnery byly v roce 2017 práce zaměřené na 

testování  dálkových  detektorů  chemických  toxických  látek,  experimentální 

kalibrace,  a porovnání  z hlediska  jejich detekčních  schopností,  citlivosti  a  operační 

náročnosti při jejich použití v reálných podmínkách.  

 

V oblasti dekontaminace byly  řešeny 2 mezinárodní projekty v rámci,  kterých VVÚ, 

s. p. jako člen řešitelského konsorcia byl zaměřený na vývoj a testování zařízení pro 

okamžitou  dekontaminaci  vnitřních  prostor  budov  a  hal  a  na  problematiku  rychlé 
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dekontaminace  citlivých  a  porézních  povrchů  kontaminovaných  B  a  C  látkami 

studenou plazmou. 

V rámci  smluvního  výzkumu  pro  zahraničního  partnera  byla  řešena  problematika 

chování BCHL látek v kapalné fázi zachycených ve struktuře adsorpčních práškových 

materiálů  a  jejich  hydrolytický  rozklad  v parní  fázi  při  různých  teplotních 

a vlhkostních podmínkách.  

 

 

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 

2017  uskutečňován  na  TP  Vyškov  výhradně  ve  prospěch  zahraniční  klientely  (celkem  9 

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 412 osob 

z 9 různých zemí NATO, Partnerství pro mír a Středomořského dialogu.   
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3.2  SEKCE SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA A MASKOVÁNÍ 

Odborné  aktivity  sekce  Speciální  elektronika  a  maskování  byly  v roce  2017  orientovány 

zejména  na  plnění  projektů  aplikovaného  výzkumu,  experimentálního  vývoje  a  servisních 

zakázek ve prospěch Armády České republiky.  

 

Projekty ukončené v roce 2017 

 

 
Projekt 

C4 ISR ‐ SRTP 
 

 
Úplný název 

Směroměrný radiotechnický pátrač pro podporu C4ISR – SRTP. 

 
Období řešení 

2014 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem vývoje je prototyp širokopásmového směroměrného radiotechnického pátrače 

pro podporu C4 ISR, umožňující interoperabilní propojení podporující datový formát sítě 

CESMO. 

 

SRTP 
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Projekt 

RAPAMEP 
 

 
Úplný název 

Radiotechnický pátrač metrového pásma. 

 
Období řešení 

2014 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem vývoje je prototyp směroměrného pasivního pátrače pro zajišťování pozemních 

radiolokátorů,  které  pracují  v pásmu  kmitočtů  metrových  vlnových  délek,  s výstupem 

informací  pro  podporu  C4ISR  umožňující  interoperabilní  propojení  podporující  datový 

formát sítě CESMO. Prototyp je instalován na jednonápravovém přívěsu taženého vozidlem 

IVECO,  zahrnující  v sobě  technické  a  programové  vybavení  směroměrného  pátrače 

radiotechnických  zdrojů  signálů  v pásmu  kmitočtů  od  30  MHz  do  1600  MHz  s možností 

zaměřování na cíl a umožňující detailní analýzu signálů a doplňování informací pro vytváření 

elektrického obrazu bojiště (EOB) vytvářeného ostatními prostředky EB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekt 

RADANA 2 
 

 
 
Úplný název 

Analyzátor radiotechnických signálů. 

 
Období řešení 

2015 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

	
RAPAMEP 
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Výsledkem vývoje je analyzátor radiotechnických signálů, který umožňuje provádět analýzy 

impulsních i spojitých signálů, které jsou přivedeny na jeho vstupy na úrovni mezifrekvence 

s nastavitelnou šířkou pásma od 1 MHz do 200 MHz v kmitočtovém rozsahu 0 až 500 MHz. 

Zpracování  signálů  je  plně  digitální  a  může  probíhat  v reálném  i  nereálném  čase 

(kontinuálně  i  ze  záznamu).  Řízení  analyzátoru  a  přenos  dat  do  počítače  probíhá  přes 

standardní internetové síťové nebo USB 3.0 rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt 

NOMAD 
 

 
Úplný název 

Nový maskovací design. 

 
Období řešení 

2016 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem  je  návrh  univerzálního  maskovacího  potisku  splňujícího  požadavky  na 

maskování  jednotlivce  proti  prostředkům  průzkumu  ve  viditelné  a  infračervené  oblasti 

elektromagnetického spektra v předpokládaných prostředích operačního nasazení. 

      

Projekty s dobou řešení delší než 2017 

 

Název projektu  Poskytovatel Začátek  Konec 

CUAxS – protiopatření proti působení bezpilotních 
vzdušných prostředků. 

MO  2017  2019 

BEZKO – kombinovaný detektor improvizovaných 
výbušných zařízení. 

MO  2016  2021 

DETUAV – výzkum metod zajištění a lokalizace UAV 
dronů použitých pro nezákonné činnosti. 

MV  2015  2018 

 

	

RADANA 2
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Ostatní projekty 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek Konec 

 Servis EB 
 

MO  2017  2019 

Servis SVZ ARMS 
 

MO  2016  2019 

 

 

Publikační činnost 

 

[1] SKÁLA, Jaroslav. Směroměrný radiotechnický pátrač pro podporu C4ISR „C4ISR – 
SRTP“. [Závěrečná zpráva]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2017. S. 272, 
čj.: ZVO/SRTP/37. 

[2] POUČ. Pavel. Protiopatření proti působení bezpilotních vzdušných prostředků – 
CUAxS.  [Úvodní  studie  –  technická  zpráva  za  rok  2017].  Vojenský  výzkumný 
ústav, s. p., Brno, 2017. S. 96. 

[3] PAVLÍK,  Radomír. BEZKO – Kombinovaný  detektor  improvizovaných  výbušných 
zařízení. [Průběžná zpráva]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 2017. S. 16. 

[4] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam,  MAZŮREK,  František.  Možnosti  použití 

univerzálního maskovacího vzoru, [studie]. VVÚ Brno s. p., Brno, 2017, 252 s.  

[5] PLACHÝ,  Jiří.  Robotic‐Decoys.  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina 

NATO/STO SCI Meeting, Oslo Norsko 2017, 8 s. VVÚ s. p., Brno. 

[6] PLACHÝ,  Jiří.  Counter‐Decoys.  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina 

NATO/STO SCI Meeting, Oslo Norsko 2017, 5 s. VVÚ s. p., Brno. 

[7] PLACHÝ,  Jiří.  Realization  and  Evaluation  of  Robotic  Multispectral  Decoys  for 

Land  Equipment.  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina  NATO/STO  SCI 

Meeting, Oslo Norsko 2017, 6 s. VVÚ s. p., Brno. 

[8] PLACHÝ,  Jiří.  Methods  of  identifying  and  evaluation  the  properties  of  the 

Military Equipment from the Perspective of CCDO in Field Conditions. [Referát a 

prezentace]. Pracovní  skupina NATO/STO SCI Meeting, Oslo Norsko 2017, 7  s. 

VVÚ s. p., Brno. 

[9] PLACHÝ,  Jiří.  Ženijní  rozněcovadla.  Všeobecné  technické  požadavky  –  134503. 

Český obranný standard. MO ČR, Praha 2017. 

	



 
22 

 

[10] JOBÁNEK,  Adam.  MASKOVACÍ  POKRYVY  A  SOUPRAVY.  Metody  určování 

fyzikálně‐mechanických a provozních vlastností – 108002. Český obranný standard 

protokol o revizi. MO ČR, Praha 2017. 

[11] JOBÁNEK,  Adam.  ZÁKLADNÍ  POŽADAVKY  NA  SOUPRAVY  MASKOVACÍCH 

POKRYVŮ  S  PODPĚRNÝMI  KONSTRUKCEMI  I  BEZ  NICH  –  108004.  Český  obranný 

standard protokol o revizi. MO ČR, Praha 2017. 

[12]  JOBÁNEK, Adam. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZIMNÍ MASKOVACÍ SOUPRAVY 

ZE SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ – 108005. Český obranný standard protokol o revizi. 

MO ČR, Praha 2017. 

[13] PLACHÝ,  Jiří,  JOBÁNEK,  Adam.  PRAVIDLA  SROMAŽĎOVÁNÍ  VIZUÁLNÍCH  A 

INFRAČERVENÝCH  SNÍMKŮ  PRO  VÝCVIK  VE  VYHLEDÁVÁNÍ  CÍLŮ  –  585506.  Český 

obranný standard. MO ČR, Praha 2017. 

[14] RACEK, František, JOBÁNEK, Adam, BALÁŽ, Teodor, KREJČÍ, Jaroslav. Selected 

issues  connected  with  determination  of  requirements  of  spectral  properties  of 

camouflage  patterns.  [Článek  ve  sborníku].  Proc.  SPIE  10432,  Target  and 

Background Signatures III, 1043205, 2017. 

[15] JOBÁNEK,  Adam.  SCI‐295  STORKOW  Field  Trial  2017,  CZE  MWIR  LWIR 

sensors, Temperature difference trending analyses. [Referát a prezentace]. Pracovní 

skupina NATO/STO SCI, Meeting, Stockholm, Švédsko, 2017, 26 s. VVÚ s. p., Brno. 

[16] JOBÁNEK,  Adam.  STANDARDIZOVANÉ  POSTUPY  PRO  HODNOCENÍ 

VLASTNOSTÍ  ZASTÍRACÍCH  PROSTŘEDKŮ  –  051654.  Český  obranný  standard, 

protokol o revizi. MO ČR, Praha 2017. 

[17] JOBÁNEK,  Adam.  ODSTRANITELNÉ  NÁTĚRY  PRO  MASKOVÁNÍ  –  108008. 

Český obranný standard, protokol o revizi. MO ČR, Praha 2017. 

[18] POLÍVKA, M., DREXLER, P., PAVLÍK, R. Vzdálená identifikace malých odražečů 

prostřednictvím  elektromagnetických  vln,  [Závěrečná  zpráva  o  řešení  grantového 

projektu]. Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze, 2018. 

[19] POLÍVKA,  M.,  KAZANTZEV,  A.,  ŠVANDA,  M.,  PAVLÍK,  R.  and  HRUBOŠ,  Z. 

Harmonic  Balance/Full‐Wave  Analysis  of  Dual‐band  Patch‐type  Scatterer  for 

Harmonic  Transponder  Applications,  submitted  to  IEEE  Transactions  on  Antennas 

and Propagation [Journal publication], 2018. 

[20] ZVOLÁNEK,  Robert  a  kol.:  Radiotechnický  pátrač  metrového  pásma 
„RAPAMEP“. [Závěrečná zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2017.  

[21] SKÁLA,  Jaroslav  a  kol.  Analyzátor  radiotechnických  signálů  „RADANA  2“. 
[Průběžná  zpráva].  Vojenský  výzkumný  ústav,  s.  p.,  Brno,  2017.  S.  109,  čj.: 
HAN/RADANA2/15. 
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3.3  SEKCE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 

Činnost  sekce  Materiálové  inženýrství  byla  v roce  2017  převážně  zaměřena  na  řešení 

projektů výzkumu a experimentálního vývoje  spojených  se  snižováním zranitelnosti  lidské 

síly a zvyšováním balistické a protiminové odolnosti bojové techniky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty ukončené v roce 2017 

 

 
Projekt 

PANDUR L4 
 

 
Úplný název 

Zvýšení ochrany K BVP Pandur II na hladinu K4 dle STANAG 
4569. 

 
Období řešení 

2015 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem aplikovaného výzkumu  je  zvýšení balistické ochrany  vozidla KBVP Pandur  II  na 

úroveň  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). Přídavná ochrana zabezpečuje ochranu 

proti  v současné  době  nejvážnější  hrozbě  představované  improvizovanými  výbušnými 

prostředky  (IED)  reprezentovanými  vysoce  rychlostní  střepinou  20  mm  FSP  dle  STANAG 

2920.  

 

 

 

			

 
Speciální mobilní úkryt IGLOO  Převzetí ceny „Stříbrný IDET NEWS 2017“ 
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Projekt 

PAO 
 

 
Úplný název 

Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidel proti útokům RPG 
a PTŘS. 

 
Období řešení 

2014 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Výsledkem vývoje  je prototyp  systému pokročilé  aktivní balistické ochrany pro  stávající  a 

nově  zaváděnou  vojenskou  techniku  AČR.  Systém  je  určen  pro  ochranu  celého  vozidla, 

včetně  stropu  a  je  vhodný  i  pro  lehce  a  středně  opancéřovanou  techniku.  Systém  PAO 

umožňuje  podstatné  zvýšení  ochrany  osob  a  vojenské  techniky  proti  ohrožení 

protitankovými prostředky, zejména RPG a PTŘS a tím dosažení zvýšení schopností přežití 

obrněné techniky a posádek nasazených v současných i budoucích ozbrojených konfliktech. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Projekt 

SMARTEN 
 

 
Úplný název 

Výzkum ve věci úspor energie v rámci ubytování jednotek 
v poli. 

 
Období řešení 

2016 ‐ 2017 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

Pokročilá aktivní balistická ochrana vozidla Pandur II 
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Výsledkem projektu je vytvoření modelových řešení popisujících způsoby realizace snížení 

energetické náročnosti při nasazení jednotek a úkolových uskupení AČR v operacích. Studie 

obsahující doporučené řešení, respektující legislativní normy a požadavky.  

 

Projekty s dobou řešení delší než 2017 

 

Název projektu  Poskytovatel Začátek Konec 

STARBAL – stárnutí balistických materiálů 
prostředků balistické ochrany jednotlivce. 

MO  2017  2019 

OCHRATECH – ochrana ženijní a logistické vojenské 
techniky. 

MO  2017  2019 

OCHRAINFR – ochrana kritických vojenských objektů 
a infrastruktury proti průniku vozidla, účinkům 
výbuchu, ostřelování, střepin a útoku RPG. 

MO  2017  2019 

CK CAMPT 
 

TA  2014  2019 

Korozně odolné permanentní magnety pro náročné 
aplikace 

MPO 
OP PIK 

2015  2019 

Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků 
kritické infrastruktury. 

MV  2017  2020 

 

 

Ostatní projekty 

 

V oblasti  spolupráce  se  zahraničními partnery bylo  v roce 2017  řešeno 12  zakázek 

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,  Stanislav.  Zvýšení  ochrany  KBVP  Pandur  II  na  hladinu  K4  dle  STANAG 

4569 „PANDUR L4“. [Závěrečná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. 

p., 2017. 

[2] ROLC,  Stanislav,  KŘESŤAN,  Jan,  MIKULÍKOVÁ  Regina,  DVOŘÁK,  Aleš. 

Analytická studie PANDUR L4. Vojenský výzkumný ústav, s. p., listopad 2017. 

[3] Mikulikova  R.,  Ridky  R.,  Rolc  S.,  Krestan  J.:  Influence  of  projectile  impact 

velocity and steel armour hardness on breakage of projectile 14.5 x 114 API/B32. In: 

Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Brno, Czech Republic: UO Brno, 

2017, p. 76‐82. ISBN: 97880‐7231‐420‐1. 

[4] KŘESŤAN,  Jan.  Výzkum  ve  věci  úspor  energie  v rámci  ubytování  jednotek 
v poli (nasazení jednotek) „SMARTEN“. [Závěrečná zpráva projektu]. Brno, Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., 2017. 

[5] BERÁNKOVÁ,  Irena.  STARBAL  –  Stárnutí  balistických  materiálů  prostředků 
balistické  ochrany  jednotlivce.  [Průběžná  zpráva  projektu].  Brno,  Vojenský 
výzkumný ústav, s. p., 2017. 

[6] ČALKOVSKÝ,  Pavel. OCHRAINFR  –  Ochrana  kritických  vojenských  objektů  a 
infrastruktury  proti  průniku  vozidla  do  veřejně  přístupných  informačních  systémů 
včetně mezinárodních. [Průběžná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, 
s. p., 2017. 

[7] VLČEK, Marek. OCHRATECH – Ochrana ženijní a logistické vojenské techniky. 
[Průběžná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2017. 

[8] JANČOVÁ,  Eva.  KOVOVÉ  POVLAKY  VYLUČOVANÉ  ELEKTROLYTICKY  A 
CHEMICKY – 999904. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2017. 

[9] BERÁNKOVÁ,  Irena,  KŘESŤAN,  Jan,  ROLC,  Stanislav.  STARBAL  –  Stárnutí 
balistických materiálů prostředků balistické ochrany jednotlivce. [Výzkumná zpráva], 
Brno Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2017. 

 

 

 

Ochrana duševního vlastnictví – patenty, průmyslové, užitné vzory 

 

[1] PLACHÝ, Jiří, MAZŮREK, František. Maskovací vzor, [PVZ 2017‐41107]. VVÚ Brno 
s. p., Brno, 2017, S. 9. 

[2] KOPKÁNĚ, Daniel, ROLC, Stanislav, KŘESŤAN, Jan. Stan s tepelně‐izolační úpravou 
pro zimní podmínky. [PUV 2018‐34580]. VVÚ Brno s. p., Brno, 2017, S. 5. 

	



 
27 

 

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 čtyř zkušeben:  

 Zkušebna klimatické a korozní odolnosti (ZKKO);  

 Zkušebna materiálů (ZM);  

 Zkušebna maskovacích prostředků (ZMP). 

 Zkušebna detekce a ochrany (ZDaO) 

Protokoly  ze  zkoušek  jsou  pro  většinu  firem  v ČR  kritériem  akceptovatelnosti 

produktu  resortem  MO.  Bez  potvrzení  parametrů  produktů  nemůže  být  produkt 

resortem odebrán.  

 

 

Publikační činnost v oblasti vojenské standardizace 

 
[1] ČEPERA,  Milan.  POŽADAVKY  NATO  NA  OVĚŘOVÁNÍ  KVALITY  PŘI  NÁVRHU, 

VÝVOJI A VÝROBĚ – 051672. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2017. 

[2] ČEPERA,  Milan.  SYSTÉM  MANAGEMENTU  PROGRAMU  NATO  (NATO  MODEL 
ŽIVOTNÍHO CYKLU) – 051662. Český obranný standard. Praha: MO ČR, 2017. 
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4.  SYSTEM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, 

ENVIRONMENTU  A BEZPEČNOSTI PRÁCE    

4.1 Audity managementu kvality 

 

 Audity  managementu  kvality  byly  v roce  2017  zabezpečeny  externí  i  interní  formou. 
Externí stranou byly provedeny audity: 

 CQS, z. s., ‐ proběhl  6. – 7. 4. 2017. Byl proveden Strojírenským zkušebním ústavem, 
s.p., který je členem Sdružení pro certifikaci systémů jakosti. Audit přezkoumal integrovaný 
systém  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  –  proběhl  11.  4.  2017.  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“. 

 ČIA  ‐  dozorový  audit,  který  byl  proveden  dne  21.2.    ve  Zkušebně materiálu    a  dne  
10.3.2017  ve  Zkušebně  detekce  a  ochrany.  Audit  kontroloval  všechna  systémová  kritéria 
v obou  zkušebnách,  neobjevil  žádné  neshody  a  jeho  výsledkem  je  zachování  stávajícího 
Osvědčení o akreditaci. 

 ČIA – recertifikační audit ve dnech 12. – 15. 12. 2017. Auditoři podrobně přezkoumali 
všechny kritéria normy ČSN EN ISO/IEC 17025 ve všech čtyřech zkušebnách a konstatovali, 
že může být udělen o Osvědčení o akreditaci na dalších pět let. K auditu bylo uplatněno 15 
připomínek  méně  závažného  charakteru,  na  jejichž  odstranění  bude  Středisko  zkoušení 
pracovat. 

V průběhu  roku 2017 bylo přijato  celkem 20  reklamací od AČR na 3 uzavřené projekty  – 
Obměna  (6  reklamací),  MKEB  II  (8  reklamací)  a  RUP  FM  (6  reklamací).  Všechny  byly 
vyřešeny v zákonném termínu. Od jiných zákazníků nebyla přijata žádná jiná reklamace.  

V průběhu roku 2017 bylo v podniku uloženo celkem 44 nápravných opatření. Všechna byla 
uspokojivě vyřešena a měla očekávaný efekt. 

 

 

 

4.2 Systém environmentálního managementu, managementu BOZP a 
PO 

 

Jednotlivé oblasti životního prostředí (EMS), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

i požární  ochrany  (PO)  jsou 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 podle normy ČSN OHSAS 18001 certifikován, ale i přes to se ustanoveními normy 

v rámci integrovaného systému managementu řídí.  
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Trvalá  pozornost  je  věnována  kontrole  a  hodnocení  environmentálních  aspektů 

v jednotlivých objektech podniku a hodnocení pracovních rizik na jednotlivých pracovištích 

podniku.   

Politika EMS a BOZP podniku je jako součást politiky integrovaného systému managementu 

zaměřena na stanovování vhodných preventivních opatření tak, aby nedošlo k nežádoucím 

dopadům činností podniku na životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu.  

Systém  odpadového  hospodářství  má  podnik  vybudován  v souladu  s platnou  legislativou 

formou  shromažďovacích  míst  tříděného  odpadu,  komunálního  odpadu  a  nebezpečného 

odpadu.  S  chemickými  látkami  a  směsmi  je  nakládáno  v  souladu  s  platnými  právními 

předpisy, nebezpečné chemické látky a směsi jsou řádně označovány a uloženy.  

Podnik  plně  respektuje  a  naplňuje  závazné  postupy  v oblasti  bezpečnost  práce,  hygieny 

práce  a  používání  osobních  ochranných  pracovních  prostředků.  Zvláštní  důraz  na 

bezpečnost  práce  je  věnován  rizikovým  pracovištím.  Působení  negativních  vlivů  na 

pracovníky vlivem pracovního prostředí z pohledu koncentrace škodlivin hluku, nadměrných 

vibrací,  tepelného  zatížení,  prachu,  chemických  škodlivin  a jiných  je  pravidelně  2x  ročně 

kontrolováno  v rámci  prověrek  BOZP,  PO  a  EMS.  Důležitou  úlohu  sehrává  spolupráce 

s Agenturou  vojenského  zdravotnictví  AČR,  Vojenským  zdravotním  ústavem  Praha,  který 

v roce 2017 provedl kontrolu všech rizikových pracovišť podniku.   

Požární ochrana podniku je zabezpečována v souladu s požadavky právních předpisů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Malá vodní nádrž TP Kamenná chaloupka po revitalizaci 
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5. CERTIFIKACE A AKREDITACE    

V roce 2017 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  197/2017. Ve dnech 12.  –  15.  12. 
2017 proběhl úspěšně recertifikační audit a podnik by měl obdržet na počátku ledna 2018 
Osvědčení o akreditaci na další pětileté období.  
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6.  EKONIMICKÝ VÝVOJ PODNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA    
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6.4  PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚČETNÍ JEDNOTKA 

VOJENSKÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV, S. P. 
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6.5   PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
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6.6  PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
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