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Vážený akcionáři,
rok 2017 byl pro VZLÚ rokem v  mnohém důležitým. 

V první polovině roku bylo nutné obhájit statut výzkum-
né organizace, což se podařilo, a VZLÚ byl zapsán do se-
znamu výzkumných organizací, který nově vede Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci hodnocení 
výzkumných organizací a jejich dlouhodobých koncepcí 
byl VZLÚ vyhodnocen jako výzkumná organizace vyrov-
nané kvality s  výbornými výsledky výzkumu, dostateč-
ným inovačním potenciálem a  významnými výsledky 
aplikovaného výzkumu. VZLÚ se zapojil do  robustních 
aktivit ČVUT - Centra pokročilého leteckého a kosmické-
ho výzkumu - spočívajících ve  vybudování speciálních 
motorových zkušeben a jejich provozování. V posledním 
měsíci roku byla po velmi dlouhém vyjednávání uzavře-
na smlouva o  účasti VZLÚ v  evropském programu no-
vého raketového nosiče Ariane 6 a taktéž byly zahájeny 
práce na vývoji nového malého dopravního letadla s me-
zinárodním konsorciem firem.

V roce 2017 se podařilo zastavit klesající trend příjmů 
z národních veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a ino-
vacích (dále jen VaVaI), přičemž za zvláštní zmínku stojí 
zapojení do tří Center kompetence – letecké technolo-
gie, kolejová vozidla a povrchové úpravy – která doklá-
dají šíři průmyslové orientace VaVaI aktivit VZLÚ. Kvalitu 
mezinárodní spolupráce VZLÚ ve VaVaI nejlépe prokazu-
je 11 projektů řešených v rámci 7. Rámcového programu 
EU, programu Horizon 2020 a  leteckého programu JU 
Clean Sky 2. VZLÚ v těchto projektech spolupracuje s dal-
šími evropskými výzkumnými organizacemi a předními 
evropskými leteckými výrobci, vč. skupiny Airbus.

V roce 2017 VZLÚ postupně plnil jednotlivé cíle Hospo-
dářských činností, Generelu stavebního rozvoje i Střed-
nědobého plánu. Z tohoto pohledu lze za nejvýznamněj-
ší pokládat návrh na vybudování nového multifunkčního 
objektu C3T (Czech Centre for Competitive Technolo-
gies), který by měl v blízké budoucnosti významně při-
spět k  progresivnějšímu rozvoji některých odborností, 
které vyžaduj prostory mimořádných rozměrů i  mimo-
řádné kvality (kompozitní technologie, kosmické tech-
nologie, chemie).

Vážený akcionáři,
Výzkumný a  zkušební letecký ústav, a.s. patří k  nej-

významnějším průmyslově orientovaným výzkumným 
organizacím v  České republice. Díky těsné spolupráci 
s obdobnými organizacemi v Evropě a díky mezinárod-
ní odborné i  obchodní spolupráci mohou zaměstnanci 
VZLÚ pracovat v  motivujícím a  konkurenčním prostře-
dí, které prospívá rozvoji společnosti i  jejich. Konečný 
prospěch z naší práce má bezesporu průmysl, a to hned 
několik jeho sektorů. Průmyslové firmy, se kterými spo-
lupracujeme, pak dokládají prospěšnost VZLÚ uváděním 
nových nebo inovovaných výrobků na trh, růstem obra-
tu a zisku a v neposlední řadě také vytvářením nových 
pracovních míst. VZLÚ je hrdý na  to, že může průmys-
lu poskytovat kvalitní odbornou podporu, založenou 
na  dlouhodobém a  cíleném rozvoji know-how v  těch 
nejnáročnějších vědeckých a inženýrských disciplínách.

ÚVODNÍ SLOVO

Ing. Josef Kašpar

předseda představenstva a generální ředitel
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VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním 
posláním je, v souladu s evropským Rámcem pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a záko-
nem č. 130/2002 Sb., provádět základní výzkum, 
aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit 
jejich výsledky prostřednictvím výuky, publiková-
ní nebo převodu technologií do praxe. Zisk spo-
lečnosti je zpětně investován do těchto činností, 
do  šíření jejich výsledků nebo do  výuky. Žádný 
podnik nemá přednostní přístup k  výzkumným 
kapacitám VZLÚ ani k  výsledkům jeho výzkumu 
a vývoje. VZLÚ provádí, v souladu s Rámcem, také 
hospodářské činnosti, mezi které patří zejména 
smluvní výzkum, vývoj, projektování a  zkoušky 
letecké techniky, testování, měření, analýzy, po-
radenství a provoz Vědeckotechnického parku.

VZLÚ využívá své multidisciplinární znalosti 
z  oboru letectví a  kosmonautiky také pro prá-
ce v  oblasti pozemních dopravních prostředků, 
v energetice, ve stavebnictví, v obranném průmy-
slu i v oblasti bezpečnostních technologií.

VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobný-
mi organizacemi ve světě (prostřednictvím Mezi-
národního fóra leteckého výzkumu IFAR), v Evro-
pě (prostřednictvím Evropské asociace leteckých 
výzkumných ústavů EREA - generální ředitel 
VZLÚ je vice prezidentem této asociace) i  v  ČR 
(prostřednictvím Asociace výzkumných organi-
zací AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvrzuje 
aktivitami v průmyslových asociacích - Evropské 
asociaci leteckého, obranného a kosmického prů-
myslu ASD a v Asociaci leteckých výrobců ČR (ge-
nerální ředitel VZLÚ je v současnosti prezidentem 
této asociace).

VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle 
ISO 9001 a  je držitelem řady oprávnění, osvěd-
čení a  certifikátů prokazujících vysokou kvalitu 
činností společnosti. VZLÚ získal v roce 2017 nej-
vyšší hodnocení „EXCELENTNÍ“ v rámci certifikace 
Czech Stability Award, čímž se zařadil mezi 2 % 
firem z celé ČR, které na toto ocenění solventnosti 
a spolehlivosti dosahují.

VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní 
prostředí, i  když povahou své činnosti neprodu-
kuje významné množství odpadu a  nebezpeč-
ných látek. V roce 2017 nebyly zaznamenány žád-
né havárie s environmentálními dopady. V oblasti 
péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony 
a  zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke  zlepšo-
vání péče o životní prostředí.

Výzkumný a  zkušební letecký ústav, a.s. (dále jen VZLÚ) 
se sídlem Praha-Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05 je 
akciovou společností, která byla zapsána dne 2. ledna 1991 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 446, IČ: 00010669, DIČ: CZ00010669. Základní 
kapitál společnosti činil k 31. prosinci 2016 750 968 000,- 
Kč. Veškeré akcie společnosti vlastní Česká republika - 
Ministerstvo financí (100 %).

K 31.12.2016 vlastnil VZLÚ 100% podíl na základním kapi-
tálu svých tří dceřiných společností - VZLU TECHNOLOGIES, 
a.s. se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 9-Letňany, IČ 
29146241 a SERENUM, a.s. se sídlem Beranových 130, 199 00  
Praha 9-Letňany, IČ 01438875 a VZLU TEST, a.s. se sídlem 
Beranových 130, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ 04521820.





ORGÁNY SPOLEČNOSTI
A MANAGEMENT



• Ing. Josef Kašpar předseda představenstva 
• Ing. Viktor Kučera místopředseda představenstva 

• Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.  člen představenstva
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• Ing. Josef Kašpar předseda představenstva 
• Ing. Viktor Kučera místopředseda představenstva 

• Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.  člen představenstva

• Ing. Václav Pirkl, MBA člen dozorčí rady

organizační struktura

střední management

Ing. Karel Paiger, MBA
Projekty a zakázky

Ing. Tereza Ducháčová
Lidské zdroje

Kateřina Žáková, Dis
Kvalita a metrologie

Ing. Marie Círusová
Ekonomika

Tomáš Vodrážka
Vědeckotechnický park

Jitka Kuhnová 
Nákup

Ing. Petr Vrchota, Ph.D.
Aerodynamika

Ing. Josef Jironč
Pevnost konstrukcí

Ing. Jan Kužel
Kompozitní technologie

Mgr. Radek Peřestý 
Kosmické technologie

Ing. Jan Kubata
Motory

Ing. Martina Pazderová, Ph.D. 
Koroze a povrchové úpravy

Ing. Václav Čermák
Informační technologie

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
A MANAGEMENT

představenstvo

generální ředitelvědeckotecnický park správní útvary

technický ředitel

aerodynamika
pevnost

konstrukcí
kompozitní

technologie motory
koroze a

povrchové úpravy
kosmické

technologie

představenstvo dozorčí rada
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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. k 31.12.2017 zaměst-
nával 207 zaměstnanců v pracovním poměru. V porovnání s ro-
kem 2016 došlo tedy k  mírnému nárůstu počtu zaměstnanců 
Věková struktura zaměstnanců je rovnoměrná, nejpočetnější 
skupinu tvoří lidé ve věku 31 - 40 let, druhou největší skupinou 
jsou lidé 41 – 50 let, stejně jako tomu bylo v předchozích letech. 
Oproti roku 2016 se mírně snížil počet zaměstnanců ve  věku 
51 a více ve prospěch zaměstnanců 31-50 let, což považujeme 
za  pozitivní trend v  rámci mezigenerační obměny. Věkové roz-
ložení zaměstnanců nám pomáhá zaručit kontinuitu předávání 
odborných znalostí a zkušeností. 

Průměrná délka zaměstnání v naší společnosti je stále 13 let. 
Zhruba 30 % zaměstnanců pracuje ve společnosti více jak 15 let. 
Ve  věkové skupině 41 - 50 let je více než třetina zaměstnanců 
ve VZLÚ více jak 15 let. Ve věkové skupině spadající do 31 - 40 let, 
je to jen 9 %, pokud ale vezmeme v úvahu zaměstnance pracující 
ve VZLÚ více než 10 let, pak v této věkové skupině jich je 41 %, 
což poukazuje na  velkou stabilitu zaměstnanců. Vzdělanostní 
struktura zaměstnanců odpovídá statutu výzkumné a  vývojo-
vé organizace. Z celkového počtu zaměstnanců má 56 % z nich 

vysokoškolské vzdělání. Svůj podíl na vzdělanosti zaměstnanců 
mají také školení a  setkání odborníků, které zaměstnanci ab-
solvují. Jedná se především o externí odborná školení, vědecké 
a odborné konference v ČR i v zahraničí. Zvyšování úrovně od-
bornosti a vzdělání je postaveno na společné iniciativě zaměst-
nance a  společnosti. Společnost podporuje získávání nových 
poznatků, vypisuje témata bakalářských a  diplomových prací 
a spolupracuje se studenty, aby byl zajištěn nábor mladých pra-
covníků výzkumu a vývoje. 

Většina zaměstnanců společnosti (56 %) jsou pracovníci vý-
zkumu a  vývoje, tedy ti, kteří vytváří nové či rozšiřují stávající 
znalosti, aplikují vědecké koncepty a teorie, podílejí se na tvor-
bě nových znalost, výrobků a procesů. Další techničtí a odborní 
pracovníci, kteří podporují výzkum a vývoj, ale sami o sobě ne-
vytvářejí či nerozšiřují stávající znalosti, tvoří 10 % zaměstnanců. 
Ostatní zaměstnanci (34 %) jsou především administrativní za-
městnanci, kteří obstarávají přímé služby pro výzkumníky (ve-
dení projektů, správa Vědeckotechnického parku, IT, účetnictví, 
nákup, kvalita a metrologie, lidské zdroje, právní služby atd.).

LIDSKÉ ZDROJE
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VZLÚ podporuje zdravý work-life balance zaměstnanců. Po-
važujeme to za nezbytné pro udržení vysoké produktivity a lo-
ajality zaměstnanců. Dbáme na dodržování zkrácené pracovní 
doby a minimalizaci přesčasů, hlídáme čerpání dovolené a pod-
porujeme uzavírání alternativních pracovních úvazků. Zkrácené 
úvazky umožní studentům a matkám s malými dětmi rychlejší 
a snazší zapojení do pracovního života.

Ve  společnosti je zaveden program manažerského vzdělá-
vání, aby byla podpořena jistota manažerů v jejich každodenní 
práci a zároveň došlo k rozšíření znalostí z oblasti manažerských 
soft-skills. Tento program je postaven na  reálných situacích 
z prostředí VZLÚ a jsou plánovány 2 dvoudenní moduly v prů-
běhu roku.

V  roce 2017 absolvovali také „skupináři“ školení zaměřená 
na zavádění změn v organizaci a jejich úlohu v tomto procesu 
a  také byli proškolení na zjišťování kořenových příčin u vznik-
lých neshod.

 VZLÚ si váží dobrých vztahů mezi zaměstnanci a fungující in-
terní firemní komunikace. Péče o zaměstnance a jejich motivace 
je důležitou součástí práce vedení společnosti i manažerů. Za-
městnanci, jejich znalosti a odbornost jsou pro VZLÚ velmi cen-
né, proto jejich spokojenost a péče o ně patří mezi priority. VZLÚ 
investuje nemalé prostředky do  vzdělávání a  podpory svých 
zaměstnanců, aby byl dlouhodobě udržen rozvojový potenciál 
společnosti. Neméně důležitá je i oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, kterou se snažíme neustále zlepšovat. 

VZLÚ patří mezi 2% nejstabilnějších společností v ČR, za což 
získala i v roce 2017 certifikát Czech Stability Award v nejvyšším 
stupni hodnocení AAA-Excelentní. 
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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v  roce 2017 vykázal 
celkový zisk ve výši 7 257 tis. Kč po zdanění. Tohoto hospodář-
ského výsledku bylo dosaženo především díky pokračujícímu 
zefektivňování vnitřních procesů společnost. V roce 2017 došlo 
ke snížení tržeb na dlouhodobý průměr (rok 2016 byl ve výši 
tržeb mimořádný).  Vzhledem k tomu, že došlo k dalšímu pro-
padu příjmů dotací na pokrytí nákladů výzkumu a vývoje, došlo 
i ke snížení zisku. 

V roce 2017 tvořily významnou část příjmů dotace (jiné pro-
vozní výnosy) poskytnuté na řešení projektů výzkumu, vývoje 
a inovací ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu, Technolo-
gické agentury ČR, Ministerstva vnitra a Evropské Unie.

Nejvýznamnější část tržeb z  hospodářské činnosti tvořily 
práce pro zahraniční společnosti, např. Fokker Aerostructures 
nebo Thales Avionics. Z  tuzemských zákazníků patřily v  roce 
2017 k nejvýznamnějším společnosti Aircraft Industries, AERO 
Vodochody AEROSPACE nebo WTtech.CZ. Finanční hospodář-
ský výsledek je v roce 2017 kladný.

Společnost tvoří ze zisku Fond na podporu výzkumu a vývoje. 
V roce 2017 byl fond použit k financování soutěže o nejlepší vý-
sledky výzkumu, vývoje a inovací - „O cenu Ing. Jana Kašpara“.

HOSPODAŘENÍ
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Ekonomický vývoj společnosti je pozitivní, což dokladuje trvalý 
růst vlastního kapitálu. Celkový objem aktiv a pasiv společnosti 
se snížil, což je především způsobeno snížením krátkodobých 
pohledávek a  závazků v  podobě úbytku přiznaných dotací 
na příští období. Pokles pohledávek a závazků pozitivně ovliv-

ňuje poměrové ukazatele. Celkové investice do dlouhodobého 
majetku činily 15 mil. Kč. Společnost vykazuje dlouhodobě zisk. 
Od roku 2013 došlo k výraznému nárůstu výkonů z hospodář-
ské činnosti. 

2013 2014 2015 2016 2017
Aktiva celkem 1 226 942 1 159 964 1 116 313 1 159 640 1 133 950
Dlouhodobý majetek 798 976 813 021 820 944 794 264 793 412
Oběžná aktiva 426 640 345 337 294 497 364 090 339 428
z toho zásoby 13 814 13 764 23 217 5 237 13 125
      krátkodobé pohledávky 252 053 177 630 132 389 159 095 126 407
      finanční majetek 160 773 153 943 138 891 196 691 199 896
Ostatní aktiva 1 326 1 606 872 1 286 1 110
Pasiva celkem 1 226 942 1 159 964 1 116 313 1 159 640 1 133 950
Základní kapitál 750 968 750 968 750 968 750 968 750 968
Vlastní kapitál 921 388 938 195 945 546 952 057 959 989
Cizí zdroje 296 419 209 593 157 580 184 165 160 716
      z toho krátkodobé závazky 264 119 177 593 122 910 146 965 132 355
      bankovní úvěry a výp. 0 0 0 0 0
Ostatní pasiva 9 135 12 176 13 187 23 418 13 245
Tržby z prodeje výr. a služeb 89 507 100 422 103 545 145 713 103 868
Přidaná hodnota 15 429 34 371 58 311 71 165 56 238
Osobní náklady 152 199 148 521 147 272 134 511 142 379
Odpisy 14 733 15 308 15 509 17 586 16 113
Jiné provozní výnosy 165 654 153 364 117 790 102 412 98 573
Provozní HV 17 499 21 161 8 528 24 819 9 230
Finanční HV 57 149 59 - 167
HV po zdanění 14 022 16 901 6 685 19 728 7 257

HOSPODAŘENÍ

ekonomické ukazatele

běžná likvidita (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) celková zadluženost (cizí droje/celková aktiva)
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Výzkum a  vývoj je hlavní nosnou činností 
společnosti. Prostřednictvím nezávislého vý-
zkumu a vývoje a také prostřednictvím řeše-
ní národních i  evropských účelových projek-
tů výzkumu a  vývoje VZLÚ přispívá k  rozvoji 
konkurenceschopnosti českého i evropského 
leteckého a  kosmického průmyslu i  dalších 
průmyslových odvětví.

NEZÁVISLÝ VÝZKUM A VÝVOJ
V  roce 2017 byla VZLÚ poskytována institucionální podpo-
ra na  rozvoj výzkumné organizace ze zdrojů Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. VZLÚ využil tuto podporu k řešení 
projektů nezávislého výzkumu a vývoje, které pokrývaly vý-
znamná témata z  oblasti letectví, vesmírných technologií, 
energetiky, materiálového inženýrství, kompozitních techno-
logií a speciálních materiálů. 

NÁRODNÍ ÚČELOVÉ PROJEKTY
Oblast účelově financovaného výzkumu a  vývoje byla roz-
víjena především ve  spolupráci s  průmyslovými podniky. 
V  rámci specifických programů podporovaných Minister-
stvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou Čes-
ké republiky byly v roce 2017 řešeny ve VZLÚ zejména násle-
dující projekty:

• Výzkum proudění ve vícestupňovém uspořádání axi-
álních turbínových stupňů

 V  tomto projektu je řešena problematika vícestupňové-
ho uspořádání, tedy vzájemná interakce mezi jednotlivý-
mi stupni. V roce 2017, který byl posledním rokem řešení 
projektu, vznikl a  byl odzkoušen funkční vzorek nového 
turbínového stupně s  vyšší účinností. Dále byla finalizo-
vána metodika pro experimentální výzkum stupňů v  1,5 
stupňovém uspořádání na zkušebním vzduchovém stavu 
VZLÚ. Výsledky projektu přispěly zejména k zpřesnění ná-
vrhových modelů používaných společností Doosan Škoda 
Power, což byl v projektu další účastník.

• Vliv interakce proudění z ucpávek na efektivitu práce 
stupňů parních turbín
Projekt je celkově zaměřen na  studium vlivu interakce 
výtokových proudů z  ucpávek (statorových i  rotorových) 
s hlavním proudem v turbínových stupních. Cílem projek-
tu je získat validní data pomocí experimentů pro dvě růz-
né poměrné výšky lopatky pro různé konfigurace průtoku 
ucpávkami, které by posloužily při zpřesnění ztrátových 
modelů, používaných při návrzích turbínových stupňů. 
Dále pak nalézt optimálnější řešení provedení ucpávek, 
s  ohledem na  výrobní náklady, které by přineslo snížení 
ztrát způsobených interakcí proudů a zvýšilo by tak účin-
nost celé turbíny.

• SOKOKI - Šíření Ohně a Kouře v Oblasti Kritické Infra-
struktury

 Projekt je celkově zaměřen na simulaci šíření ohně a kouře 
pomocí numerických a experimentálních metod. V tomto 
roce řešení projektu byl vybrán vhodný CFD řešič a  byly 
provedeny experimenty v  tunelu BLWT pro jeho násled-
nou verifikaci. Z tohoto důvodu byl vyroben model zájmo-
vé oblasti kritické infrastruktury, na  které byla naměřena 
data pro porovnání s CFD výsledky. Byly zahájeny testovací 
výpočty šíření kouře ve volném prostranství a také rozstřik 
a rozlití paliva ve vnitřních prostorách.

• Vývoj skořepiny letounu nové generace L-39NG 
(zkráceně Skořepina) 

 příjemce Aero Vodochody Aerospace. Celý rok probíhaly 
konstrukční práce na  přípravě rozsáhlého spektra static-
kých zkoušek draku L39NG, doplňovala se technická zadá-
ní zkoušek. Do fáze výroby dospěl stend pro statické zkouš-
ky křidélka z kompozitních materiálů.

Konstrukce atrapy vodorovné ocasní plochy se zatěžovacím systémem
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 V tomto projektu je řešena problematika integrovaného od-
mrazovacího systému pro kompozitní listy leteckých vrtulí 
pro potřeby použití vrtule při létání v podmínkách tvorby ná-
mrazy. Těžištěm prací v roce 2017 byl návrh a výroba techno-
logických vzorků, dále pak jejich zkoušky, směřující k výrobě 
demonstrátorů, které v dalším řešení mají vyústit až ke koneč-
nému řešení integrovaného systému v prototypu výrobku.

• MOVEZ
 V rámci projektu MOVEZ byl v roce 2017 v návaznosti na ae-

ro-akustický návrh proveden konstrukčně-pevnostní návrh 
lopatky šavlovitého typu s  cílem minimalizovat hmotnost 
při zachování zaručené strukturální pevnosti lopatky a  s  re-
spektováním požadavků na jejich modální vlastnosti. V rámci 
návrhu byly vytvořeny celkem 4 konstrukční varianty lopatek 
s různou úrovní technologické náročnosti výroby. Projekt byl 
v tomto roce úspěšně dokončen.

• Akrobatická verze motoru H75
 Projekt vývoje olejového systému akrobatického motoru 

H75 začal ve  spolupráci s  GE AC v  roce 2016 za  podpory 
programu Epsilon TA ČR. V  roce 2017 byl projekt na  stra-
ně VZLU zaměřen na  návrh a  vývoj zkušebního zařízení 
simulujícího různé polohy motoru během akrobatického 
letu. Jedná se o  unikátní zařízení, kterým disponuje pou-
ze několik zkušebních laboratoří na  světě. Během podzi-
mu byla zahájena testovací kampaň předběžného návrhu 
a různých variant upraveného olejového systému motoru. 
Zkoušky přechází až do roku 2018, kde je naplánován test 
konečných variant návrhu.

Umístění atrapy motoru v trupu

Termogram rozložení teplotních polí
na listech vrtule s topnými tělesy

Vyrobené zatěžovací systémy křidélka

3D model rotoru R-G3-V14-2500
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• VZLUSAT
 Projekt VZLUSAT podpořený TA ČR byl v roce 2017 úspěšně 

ukončen. V červnu 2017 bylo dosaženo hlavního cíle pro-
jektu, a to vypuštění družice VZLUSAT na oběžnou dráhu 
do  výšky cca 500 km. Po  několika obletech byla družice 
postupně aktivována a do konce rok 2017 bylo přijato vel-
ké množství dat. Většina experimentů na  palubě zůstala 
funkční i po startu a poskytuje cenná vědecká data i přes-
to, že se jedná o test technologické platformy. Družice ob-
sahuje část vybavení běžně dostupného ve  specializova-
ných obchodech, které bylo upraveno a doprogramováno 
pro potřeby mise VZLUSAT-1. Tento přístup se ukázal jako 
zásadní a  vyslaná družice se z  50-ti členné mise přiřadila 
k 11 stále fungujícím družicím. Poznatky z operování dru-
žice na oběžné dráze budou sloužit VZLU k dalšímu zlepše-
ní této technologie. V roce 2018 naváže na úspěšnou misi 
VZLUSAT-1 nový projekt podpořený z  institucionálních 
prostředků s cílem dále sbírat data z této mise a následně 
poznatky využít v nové misi VZLUSAT-2.

• X-ray
 Cílem projektu byl vývoj rentgenové optiky, resp. tele-

skopu, včetně mechanického vyklápěcího systému. Vý-
sledky projektu byly otestovány nejdříve v  podmínkách 
termovakuové komory a následně v reálných podmínkách 
v rámci mise VZLUSAT-1 přímo na oběžné dráze. Samotná 
rentgenová optika byla otestována ještě před vyklopením 
teleskopu. Detektor částic o vysokém rozlišení je součástí 
miniaturizovaného rentgenového dalekohledu na  palu-
bě VZLUSAT-1. Ten je určen pro zobrazení rentgenových 
snímků stelárních objektů, a umožňuje též precizní měření 
a charakterizaci radiačního pole podél orbity družice. Data 
z detektoru lze získávat např. dozimetrická, kdy se vyhod-
notí celkové množství deponované energie na plochu de-
tektoru za  jednotku času. Výslednou veličinou je pak cel-
ková radiační dávka (total radiation dose) v daném místě 
na  oběžné dráze Země. Z  těchto jednotlivých záznamů 
měřených v průběhu několika dní lze pak sestavit mapu ra-
diačního pole Země ve výšce družice (500 km). Následující 
obrázek zobrazuje jedno takové měření provedené nano-
družicí VZLUSAT-1 ve dnech 18. - 19. 9. 2017.

VÝZKUM A VÝVOJ
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•  Kompozity s modifikovanými optickými
 vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru 
 (OPTIKOM)
 Projekt, jehož cílem je vyvinout nové kompozitní materiály 

s  maximální a  následně minimální odrazivostí byl zahájen 
v roce 2017. Pro aplikace ve vesmíru budou zkoumány a vy-
víjeny pokročilé materiály s povrchy s vysokou odrazivostí 
(obdoba MLI) a s nízkou odrazivostí (černění). Tyto povrchy 
naleznou uplatnění jako konstrukční díly družic, termální 
štíty, optické clony nebo kompozitní části objektivů a dale-
kohledů. Výhoda nově vyvinutých materiálů spočívá přede-
vším v nových vlastnostech a funkcích v oblasti ochranných 
povlaků tvořených tenkými povrchy a  nanovrstvami apli-
kovanými na kompozity, což jsou vlastnosti vysoce žádané 
v  oblasti kosmických výrobků. Cílem projektu je dosažení 
TRL 4/5 pro technologii kompozitů s modifikovanými optic-
kými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru.

•  KATAFO-H
 V roce 2017 byl zahájen projekt v oblasti vývoje nové tech-

nologie pro hromadné povlakování elektroforetickými 
nátěrovými systémy. Hlavním řešitelem je Megatec a spo-
luřešitelem ČVUT. V rámci řešení projektu byla zpracována 
aktualizace stavu řešené problematiky. Výsledky těchto 
studií byly použity jako podklady při přípravě experimen-
tálního laboratorního zařízení pro hromadné elektrofore-
tické lakování.

CENTRA KOMPETENCE
VZLÚ je účastníkem celkem tří center kompetence:

• Centrum kompetence drážních vozidel:
 V balíčku Interiéry vozidel bylo výpočetně zkoumáno využití 

vzduchové clony pro zvýšení účinnosti klimatizace v salónu 
tramvajového vozu. V balíčku Vzájemné účinky vozidla a okolí 
bylo provedeno vyhodnocení tlakových špiček pro rozšířený 
výčet měřicích bodů na dvoupodlažní vlakové soupravě, dále 
byly hodnoceny vlivy jednotlivých parametrů výpočetní sítě 
(velikost výpočetní domény, diskretizace, geometrie). Rovněž 
byl realizován výpočet tlakových špiček v blízkosti čela vlaku 
při zvýšené rychlosti a na původní a upravené geometrii jed-
nopodlažní vlakové jednotky, kde úprava geometrie spočíva-
la v kompletním zakrytování spodní části vozu, tj. podvozků 
a prostoru mezi nárazníky a pluhem.

• Centrum kompetence leteckých technologií (CKLT) 
nebo také Advanced Aerostructures Research Centre 
(AARC) 

 hlavní příjemce Vysoké učení technické v  Brně. Pro výběr 
a ověření kompozitního materiálu vzduchovodů L39NG (AVA) 
v rámci balíčku WP1 se prováděly dynamické pevnostní analý-
zy a experimentálně se ověřovaly. Navrhlo, vyrobilo a uvedlo 
se do provozu akustické zkušební zařízení pro ověřování vzor-
ků kompozitních materiálů vzduchovodů z hlediska akustic-
ké únavy. Rovněž se navrhl a vyrobil přípravek pro impaktní 
zkoušky (ptáci, kroupy) vzduchovodů a  byly provedeny im-
paktní zkoušky. V rámci balíčku WP2 se pro Aircraft Industries 
prováděly zkoušky materiálových vlastností (Al slitiny 7475 
a 2124, ocel AISI 4340) a spojovacích prvků v rámci inovace 
a optimalizace výroby draků L410NG z hlediska prodlužování 
životnosti. Pro firmu Honeywell (WP3) byly realizovány im-
paktní zkoušky pro ověření citlivosti snímačů a systému SHM.
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Akustické zkušební zařízení

Prototyp vzduchovodů v přípravku pro provedení zkoušek střetu s ptákem

• Centrum výzkumu povrchových úprav
 Ve spolupráci se společnostmi Colorlak a Aircraft Industries 

byly vytvořeny dva funkční vzorky (Nový nátěrový systém se 
sníženým obsahem VOC pro letecký průmysl – panely trupu 
letadla; Nový nátěrový systém se sníženým obsahem VOC 
pro letecký průmysl - ocasní plochy letadla). Pokračovala dal-
ší etapa vývoje nátěrových systémů pro integrální palivové 
nádrže. Dosavadní výsledky ukázaly, že je potřeba nátěrový 
systém modifikovat, aby bylo možné použít povrchovou 
úpravu s maximální tloušťkou 80 µm. Další dílčí aktivitou byl 
vývoj odstraňovače nátěrů univerzálně použitelného na ná-
těrové systémy používané v Aircraft Industries na podklado-
vých materiálech jak z lehkých Al slitin, tak z ocelového ma-
teriálu. Jelikož se firma nachází v ochranném pásmu zdroje 
pitné vody, je vyloučeno použití kyselin nebo chlorovaných 
uhlovodíků. Dle těchto podkladů probíhaly vývojové práce 
a zkoušení formulací na panelech opatřených novými nátě-

rovými systémy používanými a připravovanými pro Aircraft 
Industries. V poslední fázi budou vzorky odstraňovačů tes-
továny na  reálných panelech simulující trup letounu opat-
řených nátěrovým systémem. V rámci testování byl odzkou-
šen i v současné době firmou Aircraft Industries používaný 
odstraňovač fy. Akzo Nobel. Doposud nebyla připravena 
univerzální formulace schopná odstranit jak vrchní HS PUR 
nátěr, tak základní HS epoxidový nátěr. Dále probíhaly čin-
nosti v oblasti tvorby a ověřování metodik přípravy vzorků, 
aplikace elektrochemických metod na  hodnocení stupně 
korozního poškození, ověření vlivu prostředí.

VÝZKUM A VÝVOJ
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EVROPSKÉ ÚČELOVÉ PROJEKTY
V  oblasti evropského výzkumu a  vývoje probíhalo řešení 
zejména následujících projektů:

• AFLoNext - 2nd Generation Active Wing - Active 
Flow-Loads & noise control on next generation wing

 V rámci projektu AFLoNext byl rok 2017 věnován kompilaci 
získaných výsledků pro účely jejich prezentování na mezi-
národních konferencích a v odborných časopisech. 

Příprava funkčních vzorků

Vliv vyfukování na náběžné hraně na vírovou strukturu na konci křídla 

Vyhodnocení mikro-drillingu na únavové vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V

Konfigurace experimentu pro statické stanovení pevnostních 
charakteristik spolu s výsledky meze pevnosti v tahu

VÝZKUM A VÝVOJ
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 Rovněž došlo k  porovnání výsledků numerických simulací 
od jednotlivých partnerů za účelem stanovení účinnosti jed-
notlivých použitých řešení pro potlačení odtržení v koncové 
části křídla. VZLÚ se v roce 2017 v oblasti experimentálního 

Numerické simulace bird-strike pro ověření navržených zkušebních trajektorií impaktu

výzkumu rovněž podílel na  určení statických a  únavových 
vlastností součástí s a bez aplikací „mikro-drilling“ technolo-
gie vyrobených ze slitiny Ti-6Al-4V. Byly zkoumány tři tech-
nologické varianty „mikro-drillingu“. 

 V  oblasti experimentálního vývoje náběžné HLFC hrany 
(WP124) byly dokončeny práce na simulacích impaktů letící-
ho ptáka a ledové kroupy.

 V oblasti přípravy na reálné zkoušky bird strike  byly dokon-
čeny výroba a  montáž zkušebního zařízení včetně návrhu 
na uchycení demonstrátoru.

VÝZKUM A VÝVOJ
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Vnitřní proudové pole uvnitř aktuátoru

Indukované víry křídla bez 
wingletu a s wingletem 
(1. Kolo optimalizace)

Typický průběh napětí (vlevo) 
a bucklingových módů 
(vpravo) u rovných panelů

• CS2 - INAFLOWT - Innovative Actuation Concepts for 
Engine/Pylon/Wing Separation Flow Control

 V  roce 2017 byly zahájeny práce na  projektu INAFLOWT, 
který je zaměřen na vývoj aktivních prostředků pro ovliv-
nění mezní vrstvy pro zmenšení odtrženého proudění 
na křídle v oblasti spojení s pylonem a motorovou gondo-
lou velkého průměru (UHBR). Vnitřní proudové pole aktuá-
toru bylo simulováno pomocí pokročilých CFD metod pro 
podrobný rozbor jevů zde vznikajících. Výsledky budou 
v  následujících letech použity pro vývoj povrchové okra-
jové podmínky simulující vliv aktuátoru bez nutnosti jeho 
fyzického modelování ve  výpočtové síti. VZLÚ se rovněž 
podílel na  konstrukčním návrhu tunelového modelu pro 
experiment, který bude proveden na univerzitě v Tel Avivu.

• H2020 - ACASIAS - Advanced Concepts for Aero-
-Structures with Integrated Antennas and Sensors

 Činnosti VZLÚ v  rámci tohoto projektu prováděné v  roce 
2017 byly věnovány aerodynamickému návrhu wingletu po-
mocí CFD metod. Winglet by měl mít dostatečnou velikost 
pro zástavbu integrované komunikační antény. Tím by mělo 
dojít ke snížení celkového odporu letadla, který by byl menší 
o škodlivý odpor klasické antény, která by byla nahrazena an-
ténou integrovanou.

• CANAL
 (CreAting NonconventionAl Laminates - NCL) – Cílem toho-

to projektu je vyvinout nekonvenční laminátové konfigurace 
používající metody pokládání suchých vláken (DFP) a zavede-
ní nezbytných technologií do leteckého průmyslu i ostatních 
odvětví. 

 VZLÚ byl v  rámci projektu zapojen do  numerických analýz 
vzniku a šíření provozních poškození, experimentálního ově-
řování materiálových vlastností nekonvenčních metod klade-
ní a experimentálního ověření navržených demonstrátorů. 

VÝZKUM A VÝVOJ
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Konfigurace testu panelu centroplánu (vlevo) a porucha NCL panelu (vpravo)

Porovnání CL(vlevo) a NCL 
(vpravo) bucklingového 
módu v okamžiku poruchy

 V rámci experimentálního programu byly v roce 2017 pro-
vedeny experimentální analýzy NCL smykových panelů 
s různou skladbou vrstev a přechody tlouštěk. Pro zkouš-
ky dvou demonstrátorů (panel centroplánu a zadní nosník 
v  oblasti uchycení náhonu klapek letounů typu business 
jet) byly vyrobeny dříve navržené konstrukční návrhy zku-
šebních standů a  realizovány experimentální práce. Nej-
dříve byly experimentálně vyšetřovány a porovnány vlast-
nosti rovných panelů vyrobených jak konvenční, tak i NCL 
technologií. Jednotlivé panely se lišily jak tuhostí (kon-
stantní a proměnná po průřezu), tak tloušťkou (proměnná, 
konstantní). Cílem bylo definovat největší odolnost proti 
vzniku buckling v závislosti na skladbě kompozitu. 

 
 Byly analyzovány pevnostní vlastnosti dvou panelů, cílem 

bylo porovnat mechanické vlastnosti panelů vyrobených 
„konvenční“ technologií a  NCL technologií. NCL technolo-
gie zvyšuje pevnost panelu o cca 15%. NCL technologie také 
mění buckling charakteristiky a umožňuje větší deformace.

 
 Na závěr řešení byl realizován statický a únavový experiment 

s cílem definovat mechanické vlastnosti a únavovou odolnost 
zadního nosníku žebra letounu F8X. V rámci výzkumných pra-
cí byl navržen a realizován verifikační program, který v sobě 
zahrnoval etapu definování tuhostních parametrů, návrh 
a realizaci poškození impaktem, etapu ověření únavové život-
nosti a nakonec určení reziduální pevnosti žebra po ukončení 
doby simulované únavové životnosti žebra.

VÝZKUM A VÝVOJ
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Základní schéma aplikovaných zatížení na ww žebra letounu F8X (vlevo) a dokumentační fotografie sestavy zkoušky

Zobrazení poškození rázem (vlevo) a C-scan oblasti poškození (vpravo)

Zobrazení poškození smykového panelu (vlevo) a výsledku numerické simulace (vpravo)

VÝZKUM A VÝVOJ
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• DREAM
 (Design and Realization of equipped engine compartments 

including cowling for a fast compound rotorcraft) – VZLÚ se 
podílí v oblasti numerických simulací bird-strike a ověřování 
materiálových vlastností, dále byly provedeny screeningové 
zkoušky vybraných materiálových systémů, konstrukčně-
-pevnostní návrh motorových gondol a příprava zkoušek ná-
razu ptáka a kvalifikačních materiálových zkoušek.

• LATTE
 Full Fairing for Main Rotor Head or the LifeRCraft demonstra-

tor v  rámci programu Clean Sky 2. Cílem projektu je návrh 
a vývoj kompozitního aerodynamického krytu hlavy nosného 
rotoru pro vysokorychlostní vrtulník vyvíjený společností Air-
bus Helicopters  CS29. Projekt byl zahájen ve druhé polovině 
roku 2017 a momentálně jsou řešeny koncepty vzájemného 
zatěsnění jednotlivých pohyblivých částí krytů s  ohledem 
na jejich deformaci v různých letových režimech.

MKP analýza zesílené vrtulové hlavy

• ARGOS
 Aerospace propeller useful for diesel engines with extreme 

excitation of vibrations v rámci programu Clean Sky 2. Jedná 
se o čtyřletý projekt, jehož cílem je vývoj a zkoušky letecké 
vrtule určené pro vznětový (Dieselův) motor o výkonu 230 - 
260 kW od výrobce SMA. U tohoto typu pohonné jednotky 
je nutné respektovat podstatně vyšší úrovně vibrací, a to jak 
od celkového chvění motoru, tak zejména od kmitání přená-
šeného na vrtuli motorovou hřídelí ve formě torzních kmitů. 
V roce 2017 byl na základě zátěžného spektra naměřeného 
na standartní vrtuli zastavěné na vznětovém motoru prove-
den konstrukčně-pevnostní návrh zesílené vrtulové hlavy 
a listů určených pro použití na vznětovém motoru. Z namě-
řeného spektra byly vyfiltrovány klíčové složky namáhání, 
které budou sloužit jako podklad pro připravované únavové 
zkoušky konstrukčních uzlů vrtule.  

VÝZKUM A VÝVOJ
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• H2020 – Future Sky Safety (P7 - Mitigate risks of fire, 
smoke and fumes)

 Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti primárních a se-
kundárních leteckých konstrukcí při expozici ohněm. VZLÚ 
je zodpovědný za výrobu a kvalifikační zkoušky progresiv-
ních kompozitních materiálů pro interiérové panely doprav-
ních letounů. V roce 2017 se VZLÚ zabýval zejména oblastí 
sendvičových panelů tvořených jádrem z anorganické pěny, 
která sloužila jako výplň pro kompozit tvořený kombinací 
uhlíkových a  aramidových vláken s  anorganickým pojivo-
vým systémem. Tyto panely byly podrobeny sérii zkoušek 
impaktní odolnosti a dále zkouškám při expozici ohněm.

Zkouška impaktní odolnosti

• CS2 - PROPCONEL
 Cílem projektu je vyvinout nový jednokanálový regulátor 

otáček vrtule s omezovačem včetně připojených systémů. 
V roce 2017 byla aktivita zaměřena na analýzu spolehlivos-
ti jednotlivých částí a následně celého zařízení (FTA, FMEA 
a FMECA). Paralelně s touto činností byly vytvořeny hydro-
dynamické modely navržené soustavy, které byly úspěšně 
otestovány v  požadovaných simulovaných parametrech. 
V  roce 2018 bude projekt zaměřen na  finalizaci modelů 
a po dodání zkušebního kusu na enviromentální testy včet-
ně testů Fire-resistance.

VÝZKUM A VÝVOJ
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HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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Únavová zkouška křídla letounu AJT

• Doosan Škoda Power - pokračování v  dlouholeté spo-
lupráci zejména na  testování integrálních charakteristik 
nových návrhů přímých lopatkových mříží, testování mo-
delů axiálních turbínových stupňů, měření proudových 
polí za  rozváděcím a  oběžným kolem. Měření a  analýzy 
výsledků slouží vývojovému oddělení výrobního podniku 
k návrhům efektivních turbínových strojů. 

• THALES AVIONICS - v roce 2017 došlo k podrobnému srov-
návacímu měření sond celkového tlaku, které jsou používané 
na dopravních letounech. Měření bylo provedeno v aerody-
namickém tunelu pro rozsah rychlostí M = 0,3 - 0,9.

• Aero Vodochody Aerospace - byly prováděny analýzy zatí-
žení kormidel letounu L-39NG od aerodynamických sil pomo-
cí pokročilých CFD metod. Byla provedena řada CFD výpočtů 
letounu, pro rozpětí Machových čísel, úhlů náběhu i vybočení 
z hlediska vlivu na kormidla. Získané výsledky budou sloužit 
pro zpřesnění podkladů pro detailní pevnostní dimenzování 
jednotlivých kormidel. V roce 2017 byla ukončena dlouhodo-
bá únavová zkouška nového křídla pokročilého proudového 
letounu s integrální palivovou nádrží. Prováděly se dynamic-
ké pevnostní analýzy střetu ptáků s kompozitními vzducho-
vody letounu L39NG, zkouškou se ověřovaly střety ptáků 
s kompozitní náběžnou hranou křídla.

• Aircraft Industries - měření letounu L-410 s plováky v níz-
korychlostním aerodynamickém tunelu za účelem zjištění 
jejich vlivu na  aerodynamické vlastnosti a  na  stranovou 
a  podélnou stabilitu. Měření bylo provedeno pro několik 
konfigurací kormidel a  vztlakové mechanizace. Dále po-
kračovaly práce v  oblasti materiálového výzkumu a  sta-
novování materiálových charakteristik a  zkoušky spojů. 
Byl dokončen rozsáhlý program statických zkoušek křídla 
L410NG. Celý rok 2017 probíhala i únavová zkouška křídla 
a centrální části trupu L410NG, rovněž tak i únavové zkouš-
ky hlavního a příďového podvozku L410NG. 

VZLÚ pracoval v roce 2017 zejména na následujících 
projektech nových výrobků, a to ve formě služeb za-
hrnujících výzkumné, vývojové a zkušební aktivity:

HOSPODÁŘSKÁ CINNOST

Rozložení tlaku a proudnice kolem letounu L-39NG

Pevnostní analýzy kompozitového vzduchovodu 
(nahoře) a jeho uchycení v trupu (dole) pomocí MKP
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a materiálů pro Dassault Aviation. VZLÚ bylo také zapojeno 
do zkušebních programů v rámci certifikačních zkoušek ma-
teriálů pro Gulfstream G650. Zkoušky konstrukčních uzlů po-
kračovaly například částí vrtulníku NH-90.

• Elbit (Izrael) - v  rámci kvalifikačních zkoušek nových kom-
pozitních materiálů a  jejich výběru pro letecké konstrukce 
se provádělo množství materiálových zkoušek včetně vlivu 
prostředí.

• MT Aerospace AG (Německo) - v rámci zapojení České repub-
liky do programu raketových nosičů ESA probíhaly přípravné 
analytické a  konstrukční práce na  zkušebním pevnostním 
stendu části pomocného raketového motoru připravovaného 
nosiče ARIANE 6.

• Pro společnost Frentech Aerospace s.r.o. pokračovaly roz-
sáhlé zkoušky střižných kolíků BOP, 2. fáze. Účelem těchto 
zkoušek bylo ověřit pevnost střižných kolíků na zařízení urče-
ného pro misi EXOMARS 2018.

• Doosan Škoda Power - pokračování ve spolupráci při výrobě 
tlakových sond určených k měření proudových polí za rozvá-
děcím a  oběžným kolem. Měření a  analýzy výsledků slouží 
vývojovému oddělení výrobního podniku k návrhům efektiv-
ních turbínových strojů. 

• Woodcomp - V  rámci projektu „Hmotnostně úsporné kom-
pozitní konstrukce vrtulí pro pístové motory“ v programu OP 
PIK byly provedeny smluvní činnosti týkající se instrumen-
tace kompozitní vrtule tenzometry a  svody a  dále instalací 
systému sběru a  přenosu dat za  rotace. Tato instrumentace 
umožnila změření složek dynamického namáhání vrtule 
a skutečného výkonu od motoru vstupujícího do vrtule.  Data 
po zpracování slouží jako podklad pro dlouhodobé únavové 
zkoušky vrtule. 

• ERA - na  základě dlouholeté spolupráce získané při řešení 
projektu FOREMADE pokračovala další spolupráce s  firmou 
ERA na bázi smluvního vývoje nového typu protinámrazové-
ho krytu.

• MECAS ESI - V  roce 2017 byla provedena studie proveditel-
nosti náhrady duralového vstupního hrdla proudového mo-
toru za kompozitní variantu. V rámci zakázky byl proveden ná-
vrh vhodného materiálového systému a výrobních přípravků, 
které umožňují tento tvarově složitý díl vyrobit.

Stend únavové zkoušky křídla a střední části trupu L410NG

• VÚKV - byla provedena CFD analýza vlivu spalin z motorové 
lokomotivy na klimatizační systém tažené vlakové soupravy. 
Pro několik režimů motoru a cestovních rychlostí byl prove-
den rozbor trajektorie spalin, zda nejsou nasávány klimati-
začním systémem jednotlivých vozů vlakové soupravy.

• VTÚ, s.p. - návrh ochrany vrtulníkových stání pro snížení 
účinku poryvu větru pomocí numerických metod a expe-
rimentu v BLWT. Byla provedena CFD analýza vlivu orogra-
fie na změnu rychlosti nabíhajícího větru pro letiště. Dále 
bylo provedeno experimentální ověření tlakové ztráty 
jednotlivých uvažovaných bariér pro snížení účinku větru. 
Tyto podklady sloužily pro další numerické experimenty, 
které byly zaměřeny přímo na jednotlivá vrtulníková stání 
za účelem zjištění účinnosti jednotlivých bariér a jejich po-
lohy na útlum rychlosti větru.

• Honeywell, spol. s r.o. - provedení testu odolnosti bariéry 
proti rychlosti větru v  nízkorychlostním aerodynamickém 
tunelu.

 
• DLR (German Aerospace Reseach Centre) - měření 

účinku bočního větru na vysokorychlostní vlak. Měření bylo 
provedeno v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu pro 
různé rychlosti větru a různé úhly vybočení. Naměřená data 
budou sloužit DLR pro stanovení charakteristických křivek 
vlivu bočního větru na stabilitu vlaku.

• Fokker Aerostructures (Holandsko) - v  rozsáhlé míře se 
pokračovalo v  experimentálním výzkumu vlastností kom-
pozitních materiálů (Hexcel, C/PEKK), spojů (SLJ) či kombi-
novaných materiálů (Glare), stejně tak ve  zkouškách panelů 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Rychlostní pole za bariérou
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Informační pohled na 
dvě varianty nosné rakety 
ARIANE 6

• Frentech - V návaznosti na dokončení I. fáze projektu MAG 
Boom v rámci mise JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) bylo 
v  roce 2017 zahájeno řešení II. fáze smluvní spolupráce 
na vývoji a zkouškách kvalifikačního modelu komplexního 
kompozitního ramene určeného pro nesení přístrojů po-
třebných pro vědecké měření v okolí cílových planet.

• GE Aviation Czech, s.r.o. - pokračovala spolupráce v oblasti 
zkušebních zařízení. V roce 2017 se VZLÚ nově zapojil do vý-
voje měřících sond pro novou řadu motorů ATP s cílem požití 
dat z těchto sond pro certifikaci motoru.  Rovněž pokračova-
la spolupráce v oblasti chemických analýz a rozborů galva-
nických lázní. 

Válcová tlaková sonda

Instrumentace kompozitní vrtule tenzometry 
a systémem sběru a přenosu dat

• České vysoké učení technické - v  roce 2017 byla zahájena 
výstavba dynamometrické zkušebny pro vědecko-výzkum-
né účely ČVUT. VZLÚ se v této hospodářské činnosti podílí 
zejména spoluprací v oblasti instalace a přípravy k provozu.

• WTTech, s.r.o. - VZLÚ dle požadavku navrhuje celkem 3 zku-
šební zařízení (měření trysky, sektor spalovací komory a celá 
prstencová spalovací komora). V  roce 2017 proběhl před-
běžný návrh všech zařízení a dále byly doplněny požadavky 
ze strany zákazníka. V tomto případě se jedná o řešení zku-
šebního zařízení na klíč.  

HOSPODÁŘSKÁ CINNOST

3D model 
protinámrazového krytu

Model kompozitního 
robotického ramene

Dynamometrická zkušebna turbovrtulových motorů pro ČVUT
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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PŘEDMĚT ČINNOSTI
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

malířství, lakýrnictví, natěračství
obráběčství

zámečnictví, nástrojářství

Název společnosti: VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
Sídlo společnosti: 199 00 Praha 9 - Letňany, Beranových 130

Právní forma: akciová společnost
 

Vznik společnosti: 21. 12. 2012
Identifikační číslo: 291 46 241

Zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 18811

dozorčí rada: představenstvo: 

základní údaje o společnosti

statutární orgány k 31. 12. 2016

• Ing. Josef Kašpar
člen představenstva

• Ing. Marie Círusová
člen dozorčí rady (do 1.3.2017)
• JUDr. Petr Matoušek
člen dozorčí rady (od 1.3.2017)

JEDINÝ AKCIONÁŘ
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
IČ: 000 10 669

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
VZLU TECHNOLOGIES
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Společnost se v  roce 2017 proměnila z  výrobně ori-
entované na obchodní společnost, jejíž hlavní náplní je 
zajišťování výrobních zakázek v  oblasti kompozitních 
konstrukcí pro mateřskou společnost.

Po složité situaci v roce 2016 a ještě na začátku roku 
2017 se podařilo společnost stabilizovat a dále rozvíjet 
vztahy s klíčovými zákazníky. Klíčovým se i nadále uka-
zuje program speciálních radioprůzračných krytů a dal-
ších kompozitních částí pro radarovou techniku, nyní již 
fyzicky realizovaný mateřskou společností.

Pokračuje snaha tržně uplatnit modulární kompozitní 
přepravní box sloužící k ochraně vloženého obsahu pro 
případ jeho přepravy, manipulace či skladování, jehož 
řešení má společnost chráněné u Úřadu průmyslového 
vlastnictví.

V roce 2018 bude cílem společnosti udržet a dále roz-
víjet obchodní vztahy se stávajícími klíčovými zákazníky, 
rozšířit portfolio zákazníků a zefektivnit práci ve skupině 
s mateřskou společností.

podnikatelská činnost v roce 
2017 a výhled na rok 2018

výzkum a vývoj

zaměstnanci

životní prostředí

Společnost v roce 2017 neprováděla žádné činnosti 
ve výzkumu a vývoji.

Společnost neměla k 31.12.2017 žádné zaměstnance.

Společnost věnuje pozornost péči o životní prostředí, 
i když povahou své činnosti neprodukuje žádný odpad 
ani nebezpečné látky. V roce 2017 nebyly zaznamenány 
žádné havárie s  environmentálními dopady. V  oblasti 
péče o životní prostředí jsou dodržovány zákony.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
VZLU TECHNOLOGIES
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PŘEDMĚT ČINNOSTI
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obráběčství
zámečnictví, nástrojářství

Název společnosti: VZLU TEST, a.s.
Sídlo společnosti: 199 00 Praha 9 - Letňany, Beranových 130

Právní forma: akciová společnost
 

Vznik společnosti: 9. 11. 2015
Identifikační číslo: 045 21 820

Zapsána v obchodním rejstříku: Vedeného Městským soudem v Praze oddíl B 21044

dozorčí rada: představenstvo: 

základní údaje o společnosti

statutární orgány k 31. 12. 2016

• Ing. Viktor Kučera
člen představenstva

• Ing. Marie Círusová
člen dozorčí rady (do 1.3.2017)
• JUDr. Petr Matoušek
člen dozorčí rady (od 1.3.2017)

JEDINÝ AKCIONÁŘ
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
IČ: 000 10 669

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
VZLU TEST
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Podnikatelské aktivity společnosti v  roce 2017 na-
vazovaly na  aktivity předchozího roku. Jednalo se 
o  vibrační a  elektrické zkoušky (Zkušebna mechanic-
ké odolnosti), klimatické a korozní zkoušky (Zkušebna 
klimatotechnologie), tlakové zkoušky (Zkušebna hyd-
rauliky). Uvedené služby byly poskytovány širokému 
spektru zákazníků převážně z oblasti automobilového 
průmyslu, a  dále z  příbuzných průmyslových oborů 
jako jsou kolejová a  drážní vozidla, letectví a  kosmo-
nautika, elektrotechnický a další průmysl.

V  roce 2017 realizovala společnost celkem 412 ob-
chodních případů pro 95 zákazníků, z  nichž je 13 za-
hraničních subjektů. Převážná většina obchodních pří-
padů byla z České republiky; dále bylo 20 obchodních 
případů z Polska, Německa, Norska, Španělska či Koreje.

V následujícím období bude činnost společnosti ori-
entována na udržení a posílení tržní pozice a na realiza-
ci vhodných doplňkových aktivit.

podnikatelská činnost v roce 
2017 a výhled na rok 2018

výzkum a vývoj

zaměstnanci

životní prostředí

Společnost v roce 2017 neprováděla žádné činnosti 
ve výzkumu a vývoji.

Společnost měla k 31.12.2017 celkem 13 zaměstnanců.

Společnost věnuje pozornost péči o  životní prostře-
dí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné 
množství odpadu a  nebezpečných látek. V  roce 2017 
nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentální-
mi dopady. V  oblasti péče o  životní prostředí jsou do-
držovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni 
ke zlepšování péče o životní prostředí.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
VZLU TEST
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PŘEDMĚT ČINNOSTI
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení

Název společnosti: SERENUM, a.s.
Sídlo společnosti: 199 00 Praha 9 - Letňany, Beranových 130

Právní forma: akciová společnost
 

Vznik společnosti: 22. 2. 2013
Identifikační číslo: 014 38 875

Zapsána v obchodním rejstříku: Vedeného Městským soudem v Praze oddíl B 18932

dozorčí rada: představenstvo: 

základní údaje o společnosti

statutární orgány k 31. 12. 2016

• Ing. Zbyněk Šedivý
člen představenstva

• JUDr. Petr Matoušek
člen dozorčí rady

JEDINÝ AKCIONÁŘ
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany
IČ: 000 10 669

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
SERENUM
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Společnost v  roce 2017 pokračovala ve  vytváření 
hodnot pro své zákazníky, vlastníka i zaměstnance. 

Posláním společnosti je navrhovat, vyvíjet, testovat 
a vyrábět produkty a řešení pro zákazníky z oblastí elek-
troniky a mechaniky pro kosmické i pozemní využití. 

V roce 2017 společnost pracovala především na ná-
sledujících projektech:

• Aktivity provozní fáze E2 projektu SWARM. tj. prů-
běžné poskytování podpory při monitorování tech-
nického stavu přístroje akcelerometru a  kvality zís-
kávaných dat

• Proba 3 - Realizace ochranných dvířek teleskopu AS-
PIICS (fáze C, D). 

• Výroba programovatelného frekvenčního syntetizá-
toru s nízkým fázovým šumem 

• Mechanické a termovakuové testování EQM jednot-
ky I/F a zdroje pro zahraničního zákazníka 

• Návrh a  realizace dílů na  anténu satelitu ARA pro-
jektu Euclid

• Ověření elektrické funkce ramena magnetometru
• Vývoj a návrh dílů pro úpravu dráhy nanosatelitů
• Vývoj palubního počítače pro nanosatelity CUBESAT
• Realizace digitální části mikrovlnného časoměrné-

ho spoje
• Podpora řešení programu JUICE u zákazníka ADS
• Vývoj systému určení a řízení orientace satelitu pro 

nanosatelity
• Vývoj měřiče frekvence pro výzkumné účely
• Vývoj termostatu pro laboratorní účely testování 

elektroniky 

Činnost společnosti se bude v následujícím období 
orientovat na:

• realizaci kosmických projektů (za  podpory národ-
ních či evropských institucí, převážně ve spolupráci  
s ESA - European Space Agency aj.)

• vývoj a  výrobu vlastních produktů a  služeb pro 
uplatnění na trhu

• realizaci smluvních zakázkových projektů

podnikatelská činnost (vč. výzkumu a vývoje) 
v roce 2017 a výhled na rok 2018

Termo-vakuový test jako součást unikátní testovací kampaně.

Aktuální stav designu ochranných dvířek koronografu ASPIICS.

zaměstnanci

životní prostředí

Společnost měla k 31.12.2017 celkem 6 zaměstnanců.

Společnost věnuje pozornost péči o  životní prostře-
dí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné 
množství odpadu a  nebezpečných látek. V  roce 2017 
nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentální-
mi dopady. V  oblasti péče o  životní prostředí jsou do-
držovány zákony a  zaměstnanci jsousoustavně vedeni 
ke zlepšování péče o životní prostředí.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
SERENUM
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