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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU             

Vážení obchodní přátelé, vážené dámy, vážení pánové,  

dovolte  mi,  abych  Vás  úvodem  stručně  informoval  o činnosti  a 
výsledcích  hospodaření  Vojenského  výzkumného  ústavu,  s.  p.,  za 
uplynulý rok 2018. 
 V tomto kontextu si sám kladu otázku, čím byl pro náš ústav uplynulý 
rok 2018 výjimečný, resp. čím byl od těch předchozích let v naší krátké 
historii  tak  odlišný.  Mohl  bych  jednoduše  konstatovat,  že  byl  velmi 
složitý, ale takový je asi každý rok v naší historii. Mě, nicméně, napadá 
hned  několik  okolností,  které  bych  zde  rád  zmínil  a  které  jej  lépe 
charakterizují,  tj.  jak  složitosti  a  výzvy,  s kterými  jsme  se  museli 
potýkat,  tak  také odpovídající  přínosy,  protože  tyto obě  stránky naší 
činnosti by měly být dlouhodobě v určité rovnováze. 
Předně  bych  rád  vyzdvihl,  že  hospodaření  ústavu  za  rok  2018  bylo 
úspěšné. Zjevně to např. dokazuje výše dosaženého hospodářského výsledku, který je o více 
než 50 % lepší oproti finančnímu plánu a současně je také druhý nejlepší od založení ústavu. 
Investiční strategie podniku byla přitom mírně rozvojová, což umožnilo zachovat a rozvíjet 
infrastrukturu podniku tak, aby  obstál v současných podmínkách. Koncept tří pilířů, o který 
se  naše  hospodaření  opírá,  tj.  tří  produktivních  sekcí  s různým  odborným  zaměřením,  se 
ukazuje  jako  funkční,  neboť  kompenzuje  případnou  zakázkovou  diskontinuitu  oborů  a 
zároveň uvolňuje kapacity nutné pro přípravu složitějších zakázek a projektů, pro přípravu 
naší budoucnosti.   
A  právě  řešení  složitých  strategických  zakázek  pro  našeho  zakladatele  a  současně 
nejdůležitějšího obchodního partnera je asi nejvýraznějším rysem minulého roku, kdy byla, 
s našim podnikem, uzavřena  smlouva na významnou dodávku průzkumných kompletů pro 
chemické vojsko AČR. Do výbavy speciálních jednotek AČR se tak dostanou výsledky mnoha 
našich výzkumných a vývojových projektů. Organizace takového rozsáhlého projektu, v řádu 
miliard  korun,  však  pro  nás  byla  nová  výzva,  která  přinesla  i  mnoho  změn.  Standardní 
procesy  nastavené  na  řešení  výzkumných  a  vývojových  projektů  musely  být  upraveny  a 
organizace pracovních týmů byla optimalizována.  
Vedle  toho  si  ovšem  ústav  zachoval  také  své  schopnosti  v oblasti  VaVaI  a  v  oblasti 
poskytování  speciálních  služeb.  Tato  oblast  byla  pro  plnění  finančního  plánu  podniku 
nejvýznamnější.  Ústav  stále  funguje  jako  významná  rezortní  výzkumná  organizace,  což 
dokazují  nejen  prvky  vědeckého  uznání  jednotlivých  týmů  a  pracovníků,  nově  udělené 
národní autority v oblastech technických kompetencí ústavu, ale také stále se zvyšující podíl 
zahraničních zákazníků v oblasti smluvního výzkumu a speciálních služeb.  
Současný  stav a krátkodobé výhledy  rozvoje  zakázkové naplněnosti podniku mě opravňují 
vyslovit  předpoklad  úspěšného  hospodaření  podniku  i  v  dalších letech.  V roce  2018  také 
podnik  vyřešil  esenciální  problémy  spojené  s jeho  hlavními  objekty.  To  vše  umožní  další 
koncepční infrastrukturní a odborný rozvoj podniku.  
Minulý rok byl pro náš ústav sice složitý, ale také poměrně úspěšný. V dalším období chceme 
tento  úspěch  rozvíjet,  a  proto  mi  dovolte,  abych  Vám  všem  pracovníkům  ústavu, 
zaměstnancům  našeho  zakladatele  a  našim  obchodním  partnerům  popřál  mnoho 
pracovních a osobních úspěchů, které jsou základem dalších úspěchů našeho podniku. 

 Ing. Pavel ČUDA, Ph.D. 

             ředitel podniku 
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY            

Vážení zaměstnanci, 

v roce  2018  se  podařilo  úspěšně  navázat  na  výsledky  činnosti  státního 
podniku  za  předchozí  období.  Hospodářský  výsledek,  kterého  státní  podnik 
dosáhl,  má  vzestupnou  tendenci  a  oproti  finančnímu  plánu  bylo  dosaženo 
lepšího hospodaření o více než 50%.  

Nebyl  to  rok  jednoduchý a  to  jak  v oblastech naplňování obchodního plánu 
a   snahy  o  udržení  proporcionálního  vývoje  v rámci  jednotlivých  sekcí 
státního  podniku,  tak  v oblasti  personální,  kde  podnik  musel  reagovat  na 
rostoucí  konkurenční  prostředí,  na  změny  ve  vedení  podniku a  v neposlední 
řadě  bylo  nutné  vytvořit  podmínky  pro  řešení,  svým  objemem,  největší 
zakázky  v historii  státního  podniku,  v souvislosti  se  získáním  zakázky  od 
Ministerstva obrany na dodávky celkem 80. lehkých obrněných vozidel Iveco 
pro  chemické  specialisty  Armády  České  republiky  celkem  za  více  než  5  miliard  korun. 
Podmínky byly zvýšeným úsilím Vás všech splněny a odborná činnost se postupně v průběhu 
roku 2018 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  v rámci  jejího 
strategického 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 
2018 obchodní i finanční plán pokrýt a realizovat tak, že jsou vytvořeny dostatečné finanční 
zdroje pro přechod do nového roku 2019. Jsou vytvořeny obchodní předpoklady pro naplnění 
odborných  kapacit  podniku,  jeho  úspěšnou  realizací  budou  vytvořeny  dostatečné 
ekonomické  zdroje  pro  další  rozvoj  podniku  včetně  růstu  kvalifikace  zaměstnanců, 
experimentálního vybavení, obměnu zastaralého majetku a celkové infrastruktury podniku. 

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  2018,  jsou  pozitivní  a  prokázaly  Vaši  připravenost 
naplňovat hlavní předmět činnosti státního podniku uvedený v zakládací listině. 

Blahopřeji Vám k dosaženým výsledkům v roce 2018.  

V roce  2019  stojí  před  Vámi  nelehké  úkoly  v oblasti  zabezpečení  plánovaných  činností 
podniku.  Bude  nezbytné  prokázat  velmi  dobrou  odbornou  připravenost  a  manažérskou 
rozhodnost při jejich realizaci. 

Pevně  věřím,  že  i  rok  2019  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  
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1.  PROFIL VOJENSKÉHO VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU, s. p. 
Vojenský výzkumný ústav, s. p., (dále jen „VVÚ“) je v rámci rezortu MO 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  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 do 14. 5. 2018 
Ing. Josef Hrnčiřík, pověřen řízením podniku od 15. 5. 2018 do 21. 8. 2018 
Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel podniku od 22. 8. 2018  
 

 

 

1.4   Dozorčí rada 
 

 předseda      Ing. Václav Absolon do 31. 7. 2018 

 místopředseda    Ing. Petr Navrátil, CSc.         

 člen      Ing. Antonín Karmazín do 31. 7. 2018 

 člen      pplk. Ing. Bořek Valíček 

 člen      plk. gšt. Ing. Radek Černý 

 člen      RNDr. Milan Čepera, Ph.D. 

 

 

 

	

Podpis smlouvy na dodávku 40 souprav S‐LOV‐CBRN
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2.  ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Organizační uspořádání Vojenského výzkumného ústavu, s. p. nedoznalo oproti roku 2017 

podstatných změn. Dnem 1. 10. 2018 vznikla nová funkce „Zástupce ředitele – manažér 

strategických projektů“ 

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. 2018 

ŘEDITEL ÚSTAVU

TECHNICKÁ
(Bezpečnostní ředitel)

ASISTENT ŘEDITELE

 EKONOMICKÁ
 

CHEMICKÁ, BIOLOGICKÁ
 A RADIAČNÍ OCHRANA

 SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA
A MASKOVÁNÍ

MATERIÁLOVÉ
INŽENÝRSTVÍ

31 29 43

16

1

12

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
- správa majetku

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

137

- skupina realizace výcviků
‐  skupina zabezpečení TP

Středisko zkoušení

Zkušebna klimatické
a korozní odolnosti

Zkušebna 
materiálů

Zkušebna maskovacích
prostředků

Zkušebna detekce
a ochrany

  Zástupce ředitele-
manažer strategických
     projektů

1

od 1.10.2018
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Rozvoj lidských zdrojů 

Hlavní úsilí managementu v  oblasti rozvoje lidských zdrojů pro rok 2018 bylo soustředěno 

na  zajištění  potřebných  kvalifikovaných  pracovníků  s  důrazem  na  výzkumné  pracovníky. 

VVÚ  disponuje  dostatečně  spokojenými  a  loajálními  zaměstnanci  a  systémově  podporuje 

jejich  profesní  a  osobní  rozvoj.  K tomu  využívá  i  rozsáhlý  a  pro  zaměstnance  atraktivní 

systém motivačních benefitů.  

Aktuální počty a  kvalifikační  struktura pracovníků VVÚ se  stavem k 31. prosinci  2018  jsou 

uvedeny v tabulce 1.   

Tabulka1: Kvalifikační struktura zaměstnanců 

POČET PRACOVNÍKŮ – KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA  Počet k 31.12.2018 

Nositelé pedagogických hodností (prof., doc.) 1  

Nositelé vědeckých hodností (CSc., Ph.D.)   24 

Pracovníci s vysokoškolským vzděláním (Ing., Mgr. apod.)  54 

Pracovníci s vysokoškolským vzděláním (Bc.)  3 

Pracovníci s odborným středoškolským vzděláním  39 

Pracovníci vyučení/ základní vzdělání   16 

Počet pracovníků celkem   137 

 
Vedení VVÚ průběžně věnuje pozornost oběma zásadám odpovědnosti za rozvoj podniku. V 

oblasti  „sociální  zodpovědnost“, nabízí bezpečná a dobrá pracovní místa  s perspektivou a 

stabilními  sociálními  podmínkami  a  trvale  podporuje  zaměstnance  ve  vzdělávání  a 

profesním rozvoji. Podporuje také ochotu přizpůsobit se, měnit naučené zvyky.  

V  oblasti  „společenské  odpovědnosti“  věnuje  vedení  VVÚ maximální  pozornost  hlavnímu 

zákazníkovi ústavu – tj. zakladateli ‐ MO a AČR. Preventivně předcházíme a průběžně jsme 

připraveni potírat všechny formy korupce a úplatkářství. Podpora chování zaměstnanců dle 

platných  zákonů  je  naší  každodenní  samozřejmostí.  Úzce  a  otevřeně  spolupracuje  vedení 

VVÚ s odborovou organizací. 

V roce 2018 si podnik připomněl 60. výročí vzniku Vojenského výzkumného ústavu. 

 
Charita 

 

Vojenský výzkumný ústav, s. p. se i v průběhu roku 2018 zapojil a realizoval několik 

finančních podpor potřebným jako například: 

‐ Komunitní centrum pro válečné veterány při VN Brno, 

‐ Podpora vojenských veteránů „Ten druhý život“, 

‐ Klub Stonožka Ostrava, 

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

ROCE 2018 

Činnost  VVÚ  byla  zaměřena  v roce  2018  především  na   řešení  projektů  a  zakázek 

obranného  výzkumu  a vývoje  ve  prospěch  zakladatele  MO,  testovací  práce  a  výcviky 

specialistů. Rozdělení nejvýznamnějších zakázek uvádí  tabulka 2. 

Tabulka 2: Rozdělení zakázek VVÚ 

Poskytovatel účelové podpory  Počet zakázek 

Ministerstvo obrany  ‐ aplikovaný výzkum, AP 

                                      ‐ experimentální vývoj, VV 

                                      ‐  institucionální podpora DZRO 

12 

8  

1 

Ministerstvo vnitra    ‐ aplikovaný výzkum, AP   4 

Technologická agentura ČR ‐ aplikovaný výzkum, AP 

                                                 ‐ experimentální vývoj, VV 

 1 

 2 

Ostatní zakázky  Počet zakázek 

The European Defence Agency  3  

Armáda České republiky   12 

Smluvní výzkum, testování, analýzy (zakázky nad 50 tis. Kč)    48 
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3.1 SEKCE CHEMICKÁ, BIOLOGICKÁ A RADIAČNÍ 

OCHRANA 

   Odborné aktivity sekce Chemická, biologická a  radiační ochrana v roce 2018 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.  

V roce  2018  sekce  rozšířila  své  portfolio  v souvislosti  se  získáním  zakázky  S‐LOV‐ 

CBRN  a  LOV‐CBRN  II  od Ministerstva  obrany  na  dodávky  40  souprav  ‐  celkem  80 

lehkých obrněných vozidel  Iveco pro chemické specialisty Armády České republiky, 

za více než 5 miliard korun.  

 

 

Souprava lehké obrněné vozidlo S‐LOV‐CBRN 

 

                                               
Projekty ukončené v roce 2018 

 

 
Projekt 

DEMONIZ 
 

 
Úplný název 

Rozvoj systému detekce a monitorování ionizujícího záření 

 
Období řešení 

2017 ‐ 2018 

 
Zadavatel 

MO ČR 

	



 
12 

 

 Výsledkem projektu  je souhrnná výzkumná zpráva obsahující dostupné aktuální 

informace  o  typech  a  počtech  a  organizačním  začlenění  používaných  měřidel 

ionizujícího  záření  v  AČR,  komplexní  návrh  nového  systému  měřidel  ionizujícího 

záření  v  AČR  zohledňující  aktuální  a  predikované  radiační  hrozby  a  návrhy 

adekvátních změn směrnic a předpisů. 

 

 
Projekt 

DENPL 
 

 
Úplný název 

Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA‐12 

 
Období řešení 

2017 ‐ 2018 

 
Zadavatel 

MO ČR 

 

 Výsledkem  projektu  aplikovaného  výzkumu  je  studie  obsahující  ověřený 

návrh  řešení  přístroje  pro  vysoce  citlivou  detekci  nervově  paralytických  látek  ve 

formě  funkčního  vzorku,  umožňující  náhradu  přístroje  GSA‐12.  Studie  obsahuje 

výsledky  testování  funkčního  vzorku  a  návrh  základních  TTP  pro  následný  vývoj 

přístroje. 

 

 

 

 

 

	

Vysoce citlivý osobní detektor BCHL na bázi inhibitorů cholinesterázy CHD ‐ 016 
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Projekty s dobou řešení delší než 2018 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

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

MO  2017  2020 

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 

VZOREK – V – vývoj prostředku pro odběrové týmy 
SIBCRA. 
 

MO  2017  2019 

SINGLETO ‐ Výzkum fotooxidačního rozkladu BCHL 
a BBP singletním kyslíkem a jinými reaktivními 
formami kyslíku, generovanými interakcí světla s 
fotosensitizátory na bázi ftalocyaninů 

MO  2018  2020 

DERUZ ‐ Studie poznatků o možnostech využití 
nového postupu dekontaminace ručních zbraní s 
ohledem na jejich citlivé komponenty.  

MO  2018  2020 

DESTRUKT – výzkum perspektivních detekčních 
systémů pro bezobslužné prostředky pozemního a 
vzdušného radiačního průzkumu a monitorování. 

MO  2018  2020 

MASKA ‐ výzkum materiálů a konstrukčních prvků 
ochranných obličejových masek 

MO  2018  2020 

S‐LOV‐ CBRN a LOV‐CBRN II ‐ dodávka vojenského 
materiálu strategického určení 

MO  2018  2022 

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 
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Ostatní projekty 

 

V oblasti spolupráce se zahraničními partnery v roce 2018 byly 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  projekty  zaměřené  na  vývoj  a  testování 

zařízení  pro  okamžitou  dekontaminaci  vnitřních  prostor  budov  a  hal  a  na 

problematiku  rychlé  dekontaminace  citlivých  a  porézních  povrchů 

kontaminovaných  B  a  C  látkami  studenou  plazmou  a  na  validaci  účinnosti 

dekontaminačních prostředků v závislosti na době skladování. 

 

V rámci  smluvního  výzkumu  pro  zahraničního  partnera  byla  řešena  problematika 

chování vysoce toxických látek v kapalné fázi zachycených ve struktuře adsorpčních 

práškových materiálů a jejich hydrolytický rozklad v parní fázi při různých teplotních 

a vlhkostních podmínkách.  

 

 

 

   

Laboratoře syntéz BCHL 
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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 

2018  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 371 osob 

z 9 různých zemí NATO, Partnerství pro mír a Středomořského dialogu.   

 

 

 

 

 

 

 

	

Praktický výcvik chemického specialisty 
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Publikační činnost 

 

[1] LÁZNA, T.; ŽALUD, L.; KAREŠ, J.; FIŠERA, O.; TOMEK, M.; ČUDA, P. Lokalizace 

zdrojů  ionizujícího  záření  pomocí  autonomního  robotického  systému.  In: 

Sborník  abstraktů.  XL. Dny  radiační  ochrany,  5.–9.  11.  2018, Mikulov.  ISBN 

978‐80‐01‐06503‐7. 

[2] FIŠERA, O.;  KAREŠ  J.;  ČUBA,  V.;  PROCHÁZKOVÁ,  L.;  VLK, M.;  KOZEMPEL,  J.; 

POPOVICH,  K.;  FIALOVÁ,  K.;  PALUŠÁK,  M.  Sorption  properties  of  selected 

oxidic  nanoparticles  for  the  treatment  of  spent  decontamination  solutions 

based on citric acid. In: Czech Chemical Society Symposium series, Booklet of 

abstracts.  18th  Radiochemical  conference,  13.  5.  –  18.  5.  2018, Mariánské 

Lázně, Česká republika. ISSN 2336‐7202 

[3] FIŠERA, O.; KAREŠ, J.; PROCHÁZKOVÁ, L.; POPOVICH, K.; BÁRTA, J.; ČUBA, V. 

Sorption  properties  of  selected  oxidic  nanoparticles  for  the  treatment  of 

spent decontamination solutions based on citric acid. J Radioanal Nucl Chem 

(2018) 318: 2443. DOI: 10.1007/s10967‐018‐6303‐5. 

[4] ANDRLE  Marek,  FILIP  Jan,  OBORNÁ  Jana,  MEDŘÍK  Ivo.  Dekontaminace 

bojových  chemických  látek  pomocí  železa  ve  vysokých  oxidačních  stavech 

(ferátů).  In: Sborník příspěvků. HAZMAT PROTECT 2018, 13. – 15. 11. 2018, 

SÚJCHBO, v. v. i., Kamenná, Česká Republika. 

[5] ŠTENGL  V.,  ŠŤASTNÝ  M.,  JANOŠ  P.,  PEREZ‐DIAZ  J.  L.,  MAZANEC  K, 

ŠTENGLOVÁ‐NETIKOVÁ  I.:  From  the  decomposition  of  chemical  warfare 

agents  to  the  decontamination  of  cytostatics.  Industrial  Engineering 

Chemistry  Research  2018,  Vol.  57,  pp.  2014‐2022.  DOI:  10.1021  / 

acs.iecr.7b04253. 

[6] KAREŠ,  J.  DEMONIZ  –  Rozvoj  systému  detekce  a  monitorování  ionizujícího 

záření, [Závěrečná zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 11. 

[7] KADLČÁK, J. DENPL ‐ Náhrada přístroje pro vysoce citlivou detekci NPL GSA‐

12, [Závěrečná zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 9. 

[8] PODBORSKÝ,  Vladimír,  ZAVADILÍK,  Petr,  ŠAFÁŘOVÁ  Lucie.  Fragmentace 

tabunových  derivátů  ve  standardních  hmotnostních  spektrech  elektronové 

ionizace. Chemické listy. 2019, 113 (3), 168‐178. ISSN 0009‐2770. 
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3.2  SEKCE SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA A MASKOVÁNÍ 

Odborné  aktivity  sekce  Speciální  elektronika  a  maskování  byly  v roce  2018  orientovány 

zejména  na  plnění  projektů  aplikovaného  výzkumu,  experimentálního  vývoje  a  servisních 

zakázek ve prospěch Armády České republiky.  

 

Projekty ukončené v roce 2018 

 

  Projekt 
DETUAV 
 

 
Úplný název 

Výzkum metod zjištění a lokalizace dronů použitých pro 
nezákonné činnosti. 

 
Období řešení 

2015 ‐ 2018 

 
Zadavatel 

MV ČR 

 

 Výsledkem aplikovaného  výzkumu  je  ověřený  funkční  vzor  zaměřovacího  systému 

DETUAV  VVÚ  využívajícího  kombinaci  tří  metod  zaměření  UAV,  a  to  akustickou 

metodu detekce, radiovou metodu detekce a detekci tepelné stopy UAV termovizní 

kamerou. Součástí funkčního vzoru je rovněž aplikační programové vybavení, které 

umožňuje  obousměrnou  síťovou  komunikaci  s  jednotlivými  detekčními  senzory 

systému a operátorskou stanicí. 

 

 

 

	

DETUAV FV 
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Projekty řešení delší než 2018 

 

Projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

CUAxS – Protiopatření proti působení bezpilotních 
vzdušných prostředků. 

MO  2017  2019 

GERASIM ‐ Modulární generátor radioelektronických 
signálů 

MO  2018  2021 

DFMANPACK ‐ Přenosný zaměřovač rádiových signálů  MO  2018  2021 

 

 

 

 

Ostatní projekty 

 

Název projektu  Poskytovatel  Začátek  Konec 

 Servis EB 
 

MO  2017  2019 

Servis SVZ ARMS 
 

MO  2016  2019 

 

	

DFMANPACK ‐ analogový vstup 
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Publikační činnost 

 

[1] SKÁLA,  Jaroslav.  BEZKO  –  Kombinovaný  detektor  improvizovaných  výbušných 

zařízení. [Závěrečná zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 18, 

čj.: RAP/18/06. 

[2] LUKEŠ, Z. et al. Výzkum metod zjištění a lokalizace UAV dronů použitých pro 

nezákonné činnosti – DETUAV. [Technická zpráva za rok 2015 – 2018]. Brno, 

Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 147. 

[3] POUČ. Pavel. Protiopatření proti působení bezpilotních vzdušných prostředků – 

CUAxS.  [Technická zpráva za rok 2018]. Vojenský výzkumný ústav, s. p., Brno, 

2018. S. 131. 

[4] HRUBOŠ, Zdeněk. Přenosný zaměřovač rádiových signálů ‐ DFMANPACK. 

[Průběžná zpráva]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 18. 

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

„Evaluation  of  validity  of  observer  test  for  testing  of  camouflage  patterns", 

Proc.  SPIE  10794,  Target  and  Background  Signatures  IV,  107940E  (9 October 

2018); doi: 10.1117/12.2325101; https://doi.org/10.1117/12.2325101. 

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

NATO/STO SCI‐ET‐043 Meeting, Paris, France 2018, S. 12. Vojenský výzkumný 

ústav, s. p. Brno. 

[7] PLACHÝ,  J.  Counter‐Decoys,  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina 

NATO/STO  SCI‐ET‐043  Meeting,  Bad  Reichenhall,  Germany  2018,  S.  10. 

Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. 

[8] PLACHÝ, J. Realization and Evaluation of Robotic Multispectral Decoys for Land 

Equipment,  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina  NATO/STO  SCI‐ET‐045 

Meeting, Paris, France 2018, S. 10. Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. 

[9] PLACHÝ, J. Realization and Evaluation of Robotic Multispectral Decoys for Land 

Equipment,  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina  NATO/STO  SCI‐ET‐045 

Meeting, Bad Reichenhall, Germany 2018, S. 14. Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Brno. 

[10] PLACHÝ, J.: Methods of identifying and evaluation the properties of the military 

equipment  and  other  military  objects  from  the  perspective  of  CCDO  in  field 

conditions,  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina  NATO/STO  SCI‐ET‐046 

Meeting, Paris, France 2018, S. 9. Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. 
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[11] PLACHÝ, J.: Methods of identifying and evaluation the properties of the military 

equipment  and  other  military  objects  from  the  perspective  of  CCDO  in  field 

conditions,  [Referát  a  prezentace].  Pracovní  skupina  NATO/STO  SCI‐ET‐046 

Meeting, Bad Reichenhall, Germany 2018, 15 s. Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Brno. 

[12] PLACHÝ,  J.  ‐  JOBÁNEK,  A.:  Natural  Background  of  Electro‐Optical  Signatures, 

[Referát,  prezentace,  příspěvek  do  zprávy  z terénních  zkoušek].  Pracovní 

skupina NATO/STO  SCI‐295 Meeting,  Storkow,  Germany  2018,  22  s.  Vojenský 

výzkumný ústav, s. p. Brno. 

[13] PLACHÝ,  J.:  TECHNICKÉ  PARAMETRY  STANDARDIZOVANÉ  DÝMOVÉ MUNICE  – 

104001. Český obranný standard ‐ protokol o revizi. Praha: MO ČR, 2018. 

[14] PLACHÝ, J.: DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR – 104002. Český 

obranný standard ‐ protokol o revizi. Praha: MO ČR, 2018. 

[15] PLACHÝ,  J.: MODELOVÁNÍ ÚČINKŮ DÝMŮ – 104003. Český obranný standard  ‐ 

protokol o revizi. Praha: MO ČR, 2018. 

[16] PLACHÝ, J. ‐ JOBÁNEK, A.: SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH 

PROSTŘEDKŮ – 108009. Český obranný standard ‐ protokol o revizi, Změna č. 1. 

Praha: MO ČR, 2018. 

[17] PLACHÝ,  J.  ‐  JOBÁNEK,  A.:  ŽENIJNÍ  PROSTŘEDKY  MULTISPEKTRÁLNÍHO 

MASKOVÁNÍ  VOJENSKÉ  TECHNIKY  AČR  –  108010.  Český  obranný  standard  ‐ 

protokol o revizi. Praha: MO ČR, 2018. 

  

 

 

Ochrana duševního vlastnictví – patenty, průmyslové, užitné vzory 

 

[1] Vojenský výzkumný ústav, s. p. Brno. Textilie. Původci: J. PLACHÝ, F. MAZŮREK, 
Česká republika. Průmyslový vzor CZ 37311. 20.3.2019. 
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 3.3  SEKCE MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 
 Činnost sekce Materiálové inženýrství byla v roce 2018 převážně zaměřena na řešení 

projektů  výzkumu  a  experimentálního  vývoje  spojených  se  snižováním  zranitelnosti 

lidské síly a zvyšováním balistické a  proti minové odolnosti bojové techniky. 

 

Projekty ukončené v roce 2018 

V roce 2018 nebyly ukončeny žádné projekty 

 

 

 

 

 

 

Projekty s dobou řešení delší než 2018 

 

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 – centrum pokročilých materiálů a 
technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti 

TA  2014  2019 

UKLÁDANÍ – dlouhodobé ukládání vojenské 
techniky AČR 

MO  2018  2020 

Korozně odolné permanentní magnety pro náročné 
aplikace 

MPO 
OP PIK 

2015  2019 

Pokročilá výrobní technologie fóliového lepení pro 
výzkum a vývoj kompozitních pancířů 

MPO 
FV‐TRIO 

2017  2020 

Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků 
kritické infrastruktury. 

MV  2017  2020 

Ochrana osob v blízkosti výbuchu 
 

MV  2018  2021 

	

Pokročilá aktivní ochrana na vozidle PANDUR
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Ostatní projekty 

 V oblasti  spolupráce  se  zahraničními  partnery  byly  v roce  2018  řešeny  4 

zakázky zaměřené 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.  

 

 

 
 

	

Výbuch IED vedle vozidla

Testování odolnosti stavebních materiálu proti střepinovému účinku granátů 
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Publikační činnost 

 

[1] 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., 2018. S. 64. SMI/19/2019‐VVÚ 

[2] VLČEK, Marek. OCHRATECH  –  Ochrana  ženijní  a  logistické  vojenské  techniky. 

[Průběžná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 32. 

SMI/20/2019‐VVÚ. 

[3] ROLC,  Stanislav. PAO – Pokročilá aktivní ochrana vozidel proti  útokům RPG a 

PTŘS. [Průběžná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. p., 2018. 

S. 12. SMI/12/2019‐VVÚ. 

[4] BERÁNKOVÁ,  Irena.  STARBAL  –  Stárnutí  balistických  materiálů  prostředků 

balistické  ochrany  jednotlivce.  [Průběžná  zpráva  projektu].  Brno,  Vojenský 

výzkumný ústav, s. p., 2018. S. 12. SMI/3/2019‐VVÚ. 

[5] JANČOVÁ,  Eva. UKLÁDÁNÍ  ‐  Dlouhodobé  ukládání  vojenské  techniky  Armády 

České republiky. [Průběžná zpráva projektu]. Brno, Vojenský výzkumný ústav, s. 

p., 2018. S. 12.  

[6] JANČOVÁ,  Eva.  Nátěrové  systémy  pro  ochranu  vojenské  techniky.  Online 

časopis www.povrchari.cz. 2018, 2, 11‐15. 

[7] JANČOVÁ, Eva. Povlaky pro součásti vojenské techniky (přednáška). In.: Sborník 

přednášek a prezentací, InPÚ, 6. ‐ 7. 6. 2018, Hotel Luna. Kouty, 2018. 

[8] JANČOVÁ, Eva. Konzervace a balení (přednáška). Odborný seminář „Progresivní 

a  netradiční  strojírenské  technologie“,  60.  Mezinárodní  strojírenský  veletrh. 

Brno, 1. ‐5. 10. 2018.  

[9] JANČOVÁ, Eva. Dočasná ochrana povrchů kovových materiálů (přednáška). In.: 

Sborník  přednášek  a  prezentací,  15. Mezinárodní  odborný  seminář,  28.  –  29. 

11. 2018, Hotel Myslivna. Brno, 2018. 

[10] JANČOVÁ, Eva. Dočasná ochrana povrchů kovových materiálů. Online časopis 

www.povrchari.cz. 2018, 8, 20‐23. 

[11] MIKULIKOVA, R., RIDKY, R., ROLC, S., KRESTAN, J. Influence of Impact Velocity 

and Steel Armour Hardness on Breakage of Projectile 14.5 x 114 API/B32.  In: 

Advances in Military Technology. Brno: University of Defence, 2018, 13 (1) 59‐

69. ISSN 1802‐2308, DOI 10.3849/aimt.01222. 
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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 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.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

	

Testování balistické odolnosti vozidla s využitím figurín 
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4.  SYSTEM ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY, 
ENVIRONMENTU  A BEZPEČNOSTI PRÁCE    
  

   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  –  Organizačních 

norem  podniku.  Systém  environmentálního  managementu  je  certifikován  dle 

normy ČSN  EN  ISO  14001  :  2016  v  rámci  integrovaného  systému managementu. 

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není podle normy ČSN OHSAS 18001 

certifikován,  ale  v rámci  integrovaného  systému  managementu  je  tato  norma 

naplňována.  

   Trvalá  pozornost  je  věnována  kontrole  a  hodnocení  environmentálních  aspektů 

v jednotlivých  objektech  podniku  a  hodnocení  pracovních  rizik  na  jednotlivých 

pracovištích podniku.  

   Politika  ISM  je  zaměřena  na  stanovování  vhodných  preventivních  opatření  tak, 

aby  nedošlo  k nežádoucím  dopadům  činností  podniku  na  životní  prostředí, 

bezpečnost  práce  a  požární  ochranu.  Environmentální  komunikace  zabezpečuje 

informování  zainteresovaných  stran  o  vztahu  podniku  k životnímu  prostředí. 

Podnik otázky ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany vod, nakládaní 

s nebezpečnými  chemickými  látkami  a  havarijní  připraveností  plní.  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. Pracovně 

lékařské služby zabezpečují kontrolu zdraví zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců 

je  zabezpečeno  v souladu  s plánem  přípravy  zaměstnanců  na  kalendářní  rok. 

Požární  ochrana  podniku  je  zabezpečována.  Objekty  podniku  jsou  vybaveny 

požárně  bezpečnostními  zařízeními.  Zásady  používání  otevřeného  ohně  a  zákaz 

kouření na pracovištích jsou dodržovány. 

   Systematickým a cíleným působením vedení podniku byla problematika ochrany 

životního  prostředí,  BOZP  a  PO pochopena  a  promítá  se  v práci  zaměstnanců  při 

řešení  výzkumných  a  vývojových  úkolů,  zakázek,  ale  i  v každodenní  pracovní 

činnosti.  

 

 

 

	



 
26 

 

5. CERTIFIKACE A AKREDITACE 

 
V roce 2018 podnik využíval tyto udělené certifikáty: 
 
Od firmy CQS na integrovaný systém managementu: 

‐ podle normy ČSN EN ISO 9001 – číslo certifikátu CQS 2068/2018 
‐ podle normy ČSN EN ISO 14001 – číslo certifikátu CQS 58/2018, oba s platností do 

16.4.2021. 
 
Od  Úř  OSK  SOJ  na  certifikovaný  systém managementu  kvality  podle  normy  ČOS  051622 
(AQAP 2110) ‐ číslo certifikátu 7/7‐2018 s platností do 30. 4. 2021. 
 
Od ČIA pro zkušební laboratoř č. 1449 Osvědčení číslo 09/2018 platné do 8. 1. 2023.  
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6.  EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA    
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6.2  ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU    
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6.3  VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT    
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6.4  PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2018   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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