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ÚVODNÍ SLOVO

Vážený akcionáři,

na tomto místě již tradičně píšu, že v životě výzkumné 

organizace je každý rok velkou výzvou. Nejinak tomu 

bylo v roce 2020. Nečelili jsme však obvyklým výzvám 

při plnění úkolů výzkumu a vývoje a naplňování tech-

nických a obchodních potřeb průmyslu. Na světlo světa 

vstoupil COVID-19, který zcela bezprecedentním způso-

bem ovlivnil naše životy, naši práci, naše vidění budouc-

nosti. COVID-19 změnil svět a změnil každého z nás. Rok 

2020 nám ukázal, že tam, kam dokážeme dohlédnout, 

nacházíme především obrovské množství nejistot a otáz-

ky bez odpovědí.

V této situaci je role výzkumné organizace důležitější 

než kdykoliv jindy. Je potřeba sledovat vývoj v leteckém 

i kosmickém průmyslu v mnohem širších technologic-

kých, sociálních, geopolitických i finančních souvislos-

tech. Sektorově zaměřená výzkumná organizace, jakou 

VZLÚ je, může být nápomocná nejen průmyslu, který 

potřebuje nadčasové a netradiční pohledy a řešení, 

ale může významně pomoci i státní správě v cizelování 

inovačního prostředí. Výzkumný a zkušební letecký ústav 

cítí v tomto smyslu velkou odpovědnost.

Ukázalo se, jak velmi moudré bylo definovat v roce 2019 

naši technologickou vizi VZLU 2030, která postupně 

začíná tvořit základní páteř našeho vědeckotechnického 

rozvoje. Vize VZLU 2030 se stala nedílnou součástí Stra-

tegie 2021–2025, která byla jediným akcionářem VZLÚ 

schválena na sklonku roku 2020. Strategie akcentuje 

duální statutární vymezení VZLÚ jako výzkumné organi-

zace i obchodní korporace a sektorové vymezení VZLÚ, 

které primárně směřuje do leteckého a kosmického prů-

myslu se synergickými přesahy do jiných průmyslových 
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sektorů. Hlavní pilíře rozvoje tvoří „Strategický aplikovaný 

výzkum, vývoj a inovace“, „Aplikovaný výzkum, vývoj 

a inovace ve spolupráci s firmami a akademickou sférou“, 

„Transfer znalostí“, „Výzkumné služby“, „Expertní činnost“ 

a „Vědeckotechnický park“.

VZLÚ v roce 2020 také pokračoval v plnění dílčích cílů 

vyplývajících z Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 

organizace stanovené na období 2018 až 2022. Ve všech 

výzkumných oblastech (Kosmické technologie, Pokroči-

lé kompozitní materiály a technologie, Pokročilé povr-

chové ochrany, Chytré a spolehlivé letecké konstrukce, 

Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století, Tech-

nologie pro moderní turbínové motory a Technologie 

pro efektivní energetiku 21. století) se podařilo dosáhnou 

plánovaných výsledků a VZLÚ tak v průběžném hod-

nocení obhájil svůj status vyrovnané kvality s výbornými 

výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem 

a významnými výsledky aplikovaného výzkumu.

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 prostředí, 

které prospívá rozvoji společnosti. Konečný prospěch 

z naší práce mají především průmyslové firmy, se který-

mi spolupracujeme. Ty pak dokládají prospěšnost VZLÚ 

uváděním nových nebo inovovaných výrobků na trh, 

růstem obratu a zisku a v neposlední řadě také vytvá-

řením nových pracovních míst. VZLÚ je hrdý na to, že 

může průmyslu poskytovat kvalitní odbornou podporu, 

založenou na dlouhodobém a cíleném rozvoji know-

-how v těch nejnáročnějších vědeckých a inženýrských 

disciplínách.

     Bohužel se však naplňují scénáře, které jsem na tomto 

místě uváděl v loňském roce, tedy na počátku pandemie 

COVID-19. V Evropě došlo ke zpoždění s implementací 

programů podpory v rámci Horizon Europe. V ČR jsou 

avizovaná omezení počtu veřejných soutěží ve výzku-

mu a vývoji, včetně poklesu alokace finančních částek. 

Zcela zásadně se změnila intenzita i velikost poptávek 

obchodních partnerů, což nás vede k prognóze nižších 

tržeb, a to nejen v krátkodobém, ale i ve střednědobém 

horizontu. Pandemie se promítá i do struktury firem 

ve Vědeckotechnickém parku, kdy dochází i k poklesu 

jejich platební schopnosti. Na všechny tyto situace se 

snažíme reagovat flexibilně a proaktivně, i když je naše 

práce ovlivněna řadou proti epidemiologických opatření. 

Zdraví našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto 

přijímáme řadu opatření, včetně nákupu ochranných 

prostředků, která mají umožnit co nejstabilnější provoz 

společnosti.

     Věřím, že naše pevné základy podrží VZLÚ i v těchto 

nelehkých časech.

Ing. Josef Kašpar, FEng.

předseda představenstva

ÚVODNÍ SLOVO
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PROFIL SPOLEČNOSTI

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 

2020 750 968 000,– Kč. Veškeré akcie společnosti vlast-

ní Česká republika – Ministerstvo financí. 

K 31. 12. 2020 vlastnil VZLÚ 100 % podíl na základním 

kapitálu svých tří dceřiných společností – VZLU TECH-

NOLOGIES, 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 Pra-

ha 9 – Letňany, IČ 04521820.

VZLÚ je výzkumnou organizací, jejímž hlavním posláním 

je, v souladu s evropským Rámcem pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací a zákonem č. 130/2002 Sb., 

provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a expe-

rimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím 

výuky, publikování nebo převodu technologií do praxe. 

Zisk společnosti je zpětně investován do těchto činností, 

do šíření 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 

PROFIL SPOLEČNOSTI

P O S L Á N Í

VZLÚ vytváří znalosti a řešení v oblasti 

leteckých a kosmických technologií a přispívá 

jimi k rozvoji poznání a konkurenceschopnosti 

leteckého a kosmického průmyslu.
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které patří zejména smluvní výzkum, vývoj, projektování 

a zkoušky letecké techniky, testování, měření, analýzy, 

poradenství a provoz Vědecko-technického parku.

VZLÚ udržuje úzké a aktivní vztahy s obdobnými orga-

nizacemi ve světě (prostřednictvím Mezinárodního fóra 

leteckého výzkumu IFAR), v Evropě (prostřednictvím 

Evropské asociace leteckých výzkumných ústavů EREA 

a Asociace evropských kosmických výzkumných ústavů 

ESRE) i v ČR (prostřednictvím Asociace výzkumných 

organizací AVO). Své aplikační zaměření VZLÚ potvr-

zuje aktivitami v průmyslových asociacích – Evropské 

asociaci leteckého, obranného a kosmického průmyslu 

ASD (generální ředitel VZLÚ je v  současnosti členem 

představenstva této asociace) a v Asociaci leteckých 

a kosmických výrobců ČR (generální ředitel VZLÚ je 

v  současnosti prezidentem této asociace). 

VZLÚ má certifikovaný systém řízení kvality dle 

ISO 9001:2015 a je držitelem řady oprávnění, osvědčení 

a certifikátů prokazujících vysokou kvalitu činností spo-

lečnosti. VZLÚ získal i v roce 2020 nejvyšší hodnocení 

„EXCELENTNÍ“ v rámci certifikace Czech Stability Award, 

čímž potvrdil svou pozici mezi 2 % firem z celé ČR, které 

na toto ocenění solventnosti a spolehlivosti dosahují.

VZLÚ věnuje zvláštní pozornost i péči o životní prostře-

dí, i když povahou své činnosti neprodukuje významné 

množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2020 

nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentálními 

dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodržová-

ny zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni ke zlep-

šování péče o životní prostředí.

PROFIL SPOLEČNOSTI

V I Z E

VZLÚ je mezinárodně respektovaným 

výzkumným a vývojovým centrem 

a národním technologickým lídrem leteckého 

a kosmického průmyslu.
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Představenstvo

Předseda představenstva:  
Ing. Josef Kašpar, FEng.

Místopředseda představenstva:  
Ing. Zbyněk Šedivý, Ph.D.

Člen představenstva:  
JUDr. Petr Matoušek

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady: 
Ing. Václav Pirkl, MBA

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Exekutivní funkce

Generální ředitel: 
Ing. Josef Kašpar, FEng.

Výkonný ředitel: 
JUDr. Petr Matoušek

Finanční ředitelka: 
Ing. Martina Havrdová

Ředitel divize Aviation: 
Ing. Jan Kubata

Ředitel divize Space: 
Ing. Vladimír Petera

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
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LIDSKÉ ZDROJE
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. k 31. 12. 2020 

zaměstnával 207 zaměstnanců v pracovním poměru. 

Ve společnosti pracují zaměstnanci všech věkových ka-

tegorií, přičemž nejpočetnější skupinou jsou zaměstnan-

ci ve věku 41 – 50 let a hned druhou největší skupinou 

jsou lidé 31 – 40 let. V roce 2020 klesl počet zaměstnan-

ců nad 61 let o 3 procentní body, zároveň došlo k mír-

nému navýšení počtu zaměstnanců do 30 let a to o 2 %. 

Většina našich zaměstnanců (64 %) je starších 41 let.

Průměrná délka zaměstnání ve společnosti je 12 let (stej-

ně jako v roce 2019). Více jak 74 zaměstnanců pracuje 

ve společnosti více jak 15 let. Ve věkové skupině 31 až 

Rok 2020 byl rokem mimořádných změn, a to nejen 

ve VZLÚ, ale především celosvětově, v souvislosti s CO-

VID-19. Ve VZLÚ byla od ledna zavedena nová organi-

zační struktura, kdy došlo k výraznější oborové akcentaci 

letectví a kosmonautiky. Byly přesunuty některé kompe-

tence a odpovědnosti na nižší řídící úroveň, byla posíle-

na autonomie divizí a byla modifikována řada vnitřních 

procesů.

V reakci na COVID-19 kontinuálně přijímáme potřebná 

režimová opatření (např. home office) a dodržujeme na-

řízení vlády ČR. Zaměstnance vybavujeme rouškami, re-

spirátory, vitamíny, osobní dezinfekcí atd. V době vzniku 

této výroční zprávy společnost již několik týdnů provádí

plošné antigenní testování všech zaměstnanců.

LIDSKÉ ZDROJE
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VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

Většina zaměstnanců (57 %) pracuje v oblasti výzkumu 

a vývoje. Jsou to tedy zaměstnanci, kteří vytváření nové 

či rozšiřují stávající znalosti, aplikují vědecké koncepty 

a teorie, podílejí se na tvorbě nových znalost, výrobků 

a procesů. Technici a odborníci, kteří provádějí úkoly 

spojené s výzkumem a aplikací vědeckých koncepcí, 

ale sami o sobě nevytvářejí či nerozšiřují stávající znalos-

ti, tvoří 9 % zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci (34 %) jsou

především administrativní zaměstnanci zabezpečující 

chod společnosti, např. transfer znalostí, správu budov 

a vědeckotechnického parku, IT, finance, daně, účet-

nictví, nákup, kvalitu a metrologii, lidské zdroje, právní 

služby nebo spisovnu.

PRACOVNÍCI  
VÝZKUMU  
A VÝVOJE

57 %

TECHNICI  
A ODBORNÍ  
PRACOVNÍCI

9 %

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

OSTATNÍ

34 %

50 let (120 zaměstnanců) pracuje ve VZLÚ 10 a více let 

50 % lidí, což je ukázka vysoké stability zaměstnanců.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců odpovídá statutu 

výzkumné a vývojové organizace. Z celkového počtu 

zaměstnanců má 58 % z nich vysokoškolské a vyšší 

vzdělání. Oproti roku 2019 došlo k vzrůstu počtu lidí s vy-

sokoškolským vzděláním o 2 %. Dlouhodobě je však

tento poměr je stabilní. Svůj podíl na vzdělanosti za-

městnanců mají také školení a setkávání odborníků. 

Jedná se především o externí odborná školení, vědecké 

a odborné konference v ČR i v zahraničí. I když se většina 

těchto aktivit v roce 2020 přesunula do online prostředí, 

usilovali jsme o zajištění kontinuity. Přesto byl propad 

četnosti vzdělávacích aktivit o více než 50 % oproti před-

cházejícímu období.

ZÁKLADNÍ

1 %

VYSOKOŠKOLSKÉ

48 %

VĚDECKÉ

1 0 %

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA  
ZAMĚSTNANCŮ

STŘEDOŠKOLSKÉ

41 %
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EKONOMICKÁ SITUACE  
A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
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PROVOZNÍ HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK (tis. Kč) HOSPODAŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (tis. Kč)

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. v roce 2020 

vykázal celkový zisk ve výši 5 989 tis. Kč po zdanění. 

V roce 2020 došlo ke snížení tržeb proti roku 2019. 

Hodnota dotací na pokrytí nákladů výzkumu a vývoje 

zaznamenala v roce 2020 zvýšení. 

V roce 2020 tvořily významnou část příjmů dotace (jiné 

provozní výnosy) poskytnuté na řešení projektů výzku-

mu, vývoje a inovací ze zdrojů Ministerstva průmyslu 

a obchodu, Technologické agentury ČR, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a Evropské Unie.
10

2 
41

2

Významnou část tržeb z hospodářské činnosti tvořily 

práce pro zahraniční společnosti, např. Elbit Systems 

Ltd. nebo Airborne Oil & Gas B.V. Z tuzemských zákaz-

níků patřily v roce 2020 k nejvýznamnějším společnosti 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s., Aircraft Industries 

nebo ERA a.s. Finanční hospodářský výsledek je v roce 

2020 kladný.

Společnost tvoří ze zisku Fond na podporu výzkumu 

a vývoje. 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE

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, zejména 

v podobě čerpání dotace na podporu a rozvoj výzkumné 

organizace, která byla společnosti přiznána v roce 2018 

ve výši 351 755 tis. Kč na pětileté období. Zaúčtováním 

2016
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2017 2019 20202018

CELKOVÁ ZADLUŽENOST  
(cizí zdroje/celkové aktiva)

0
,1

6

2016 2017 2018 2019 2020
Aktiva celkem 1 159 640 1 133 950 1 427 931 1 385 851 1 318 345
Dlouhodobý majetek 794 264 793 412 799 082 797 437 800 059
Oběžná aktiva 364 090 339 428 627 832 586 723 516 144
z toho zásoby 5 237 13 125 18 425 25 410 14 118
krátkodob. pohl. 159 095 126 407 395 693 331 979 246 786
peněžní prostředky 196 691 199 896 213 714 229 334 255 240
Ostatní aktiva 1 286 1 110 1 017 1 691 2 142

Tržby z prodeje výr. a služeb 145 713 103 868 115 289 143 726 127 646

Přidaná hodnota 71 165 56 238 67 650 77 972 50 714
Osobní náklady 134 511 142 379 153 376 165 729 172 519
Odpisy 17 586 16 113 13 693 13 375 14 950
Jiné provozní výnosy 102 412 98 573 116 605 126 015 142 977
Provozní HV 24 819 9 230 10 008 16 203 5 349
Finanční HV  -139 167 257 1 333 2 463
HV po zdanění 19 728 7 257 8 032 13 080 5 989

Pasiva celkem 1 159 640 1 133 950 1 427 931 1 385 851 1 318 345
Základní kapitál 750 968 750 968 750 968 750 968 750 968
Vlastní kapitál 952 057 959 989 969 248 983 370 989 765
Cizí zdroje 184 165 160 716 440 229 377 464 306 156
z toho krátkodob. závazky 146 965 132 355 406 796 334 893 267 921
bank.úvěry a výp. 0 0 0 0 0
Ostatní pasiva 23 418 13 245 18 454 25 017 22 424

této částky v roce 2018 došlo k výraznému navýšení 

pohledávek a závazků, což negativně ovlivnilo poměro-

vé ukazatele. Přesto však poměrové ukazatele vykazují 

hodnoty zdravé společnosti. Celkové investice do dlou-

hodobého majetku činily 12 mil. Kč. Společnost vykazuje 

dlouhodobě zisk.





VÝZKUM A VÝVOJ
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VÝZKUM A VÝVOJ

NEZÁVISLÝ VÝZKUM A VÝVOJ 

V roce 2020 byla VZLÚ poskytována institucionální 

podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu. 

VZLÚ využil tuto podporu k řešení projektů nezávislého 

výzkumu a vývoje, které pokrývaly významná témata 

z oblasti aeromechaniky dopravních prostředků pro 21. 

století, technologií pro efektivní energetiku 21. století, 

technologií pro moderní turbínové motory, chytrých 

a spolehlivých leteckých konstrukcí, kosmických tech-

nologií, pokročilých povrchových ochran a pokročilých 

kompozitních materiálů a technologií. 

NÁRODNÍ ÚČELOVÉ PROJEKTY 

Oblast účelově financovaného výzkumu a vývoje byla 

rozvíjena především ve spolupráci s průmyslovými 

podniky. Díky těmto projektům dochází ve VZLÚ k rozvoji 

odborností, know-how a schopností v dedikovaných 

disciplínách. Výsledky projektů jsou využívány v návaz-

ných projektech výzkumu a vývoje nebo ve smluvním 

výzkumu. V případě, že jsou výsledky komercializovány, 

získává VZLÚ licenční či jiné poplatky.

NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE

Program Technologické agentury ČR je zaměřen 

na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou 

a aplikační sférou a posílení institucionální základny 

aplikovaného výzkumu. VZLÚ je členem dvou Národ-

ních center kompetence – Národního centra pro letectví 

a kosmonautiku a Národního centra pro energetiku.

EVROPSKÉ ÚČELOVÉ PROJEKTY 

VZLÚ je dlouhodobě zapsán jako vyhledávaný partner 

pro výzkum a vývoj i na evropské úrovni. Oblast účelově 

financovaného výzkumu a vývoje letectví a kosmo-

nautky je v EU založena především na tzv. rámcových 

programech (Horizon 2020, Horizon Europe, Clean Sky 

apod.), kterých se VZLÚ aktivně účastní již od vstupu ČR 

do EU. Působení v mezinárodních týmech a možnost 

sdílení a rozšiřování vysoce sofistikovaného know-how 

v letectví a kosmonautice je jedním z klíčových prvků 

rozvoje VZLÚ. 

PROJEKTY V OBLASTI LETECTVÍ  
V ROCE 2020 

TERMOPLAST II

Cílem projektu je zdokonalení technologie zpracování 

vyztužených termoplastů a dosažení lépe optimali-

zovaných a složitějších tvarů výrobků, uplatněných již 

v konkrétním typu konstrukce. 

KOLA A BRZDY

Cílem projektu je vyvinout nová kola a brzdy pro pod-

vozky letounů kategorie CS 23.

KOMORA

Cílem projektu je optimalizace spalovací komory motoru 

H80.
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KOMPRESOR

Cílem projektu je vývoj nového kompresorového stupně 

leteckého turbínového motoru pro implementaci přímo 

na volnou turbínu.

ADJET

Cílem projektu je získání nového typu motoru s tahem 

2000-4000N do stádia funkčního vzorku.

3LIFE

Cílem projektu je na prototypech draku a dílčích podse-

stavách letounu prokázat až trojnásobné zvýšení úna-

vového života draku modernizovaného letounu L-39NG, 

který je vyrobený s pomocí pokročilých materiálů 

a výrobních technologií. To vše s využitím systémů pro 

monitorování zdraví konstrukce s extenzivním využitím 

moderních monitorovacích prostředků stavu a integrity 

konstrukce draku.

NAPOLET

Cílem projektu je vývoj náhrady dosavadních povrcho-

vých protikorozních ochran leteckých materiálů za nové 

technologie, které jsou životnímu prostředí a lidské-

mu zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou 

ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových 

a ocelových materiálů. 

ASTRA

Cílem projektu je zvýšení přepravní efektivity regionál-

ních letadel prostřednictvím snížení hmotnosti, zvýšení 

aerodynamické účinnosti a provozní spolehlivosti (nový 

aerodynamický koncept křídla, racionální aplikace 

kompozitních materiálů do primární konstrukce a nové 

návrhové postupy pro regionální letadla).

 

NCK/3DTISK

Cílem projektu je výroba částí letadla pomocí aditivních 

technologií, které budou schopné splnit certifikační 

proces EMACC.

NCK/AUTOFRETTAGE

Cílem projektu je zvýšení životnosti turbíny turbovrtulo-

vého motoru pomocí autofretáže.

NCK/AUTOPILOT

Cílem projektu je vývoj funkčního vzorku autonomního 

letového ovládacího systému rodiny letounů L-39. 

NCK/HEREC

Cílem projektu je použití vysoce teplotně odolných 

kompozitů (provozní teploty nad 250°C) do horkých zón  Napolet

 Astra

20 μm
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letounu L-39NG a využití jejich potenciálu pro snížení 

hmotnosti a nákladů v podobných aplikacích ve srovnání 

se standardními kovovými konstrukcemi.

NCK/DEAERATION

Cílem projektu je optimalizace systému odvzdušnění 

oleje a vývoj databáze modelových uzlů použitelných 

pro simulaci dvoufázového proudění olej/ vzduch.

NCK/REFAT

Cílem projektu je vývoj a optimalizace systému distribu-

ce paliva pomocí rozstřikovacího kroužku.

H2020/ACASIAS

Projekt je zaměřen na návrh a vývoj leteckých kon-

strukcí s multifunkčními schopnostmi, v rámci kterých 

jsou práce zaměřeny především na  vývoj kompozitního 

vyztuženého trupového panelu s integrovaným SATCOM 

anténním systémem, trupového panelu s  integrovanými 

sensory a  systémy pro snížení CROR hluku v  kabině, 

„smart“ winglet s integrovanou lopatkovou anténou 

a FML (fibre metal laminate) panelu s integrovaným VHF 

anténním komunikačním slotem.

H2020/UHURA

Projekt je zaměřen na výzkum aerodynamických charak-

teristik Kruegerovy klapky, dynamického zatížení od ae-

rodynamických sil a v neposlední řadě také na validaci 

CFD metod pro případy nestacionárního proudového 

pole a zatížení během vysouvání a zasouvání.

CS2/INAFLOWT

Projekt je zaměřen na vývoj aktivních prostředků pro 

ovlivnění mezní vrstvy pro eliminaci odtržení proudění 

v oblasti spojení křídla s pylonem a motorovou gondolou 

o velkém průměru (UHBR).

CS2/OASIS

Cílem projektu je dosáhnout lehčího a levnějšího řešení 

pro typickou montáž hliníkových letadel prostřednictvím 

návrhů pro Friction Stir Welding a Laser Beam Welding.

CS2/MUTR

V rámci projektu byl vyvinut a vyroben zkrucovač, což 

je obousměrný zatěžovací systém pro instalaci in-line 

v rámci testování vysokootáčkových převodovek. Tento 

systém bude sloužit zkušebně Airbus Helicopters v rám-

ci testování komplikované převodovky nového létajícího 

prostředku RACER (Compound rotorcraft). 

CS2/PROPCONEL

Cílem projektu je navrhnout a otestovat na úrovni de-

monstrátoru novou generaci systému řízení vrtule pro 

turbovrtulové motory výkonové kategorie 1800 až 2000 

shp. Systém obsahuje přístroje řízení otáček, resp. úhlu 

listu vrtule, v režimech kladného nebo záporného tahu 

a přístroje ochrany před převýšením otáček při přecho-

dových nebo poruchových stavech.

CS2/TRICEPS

Projekt je v rámci VZLÚ rozdělen na dvě aktivity. První 

je zaměřena na návrh promývacího systému kompre-

soru, který bude umístěn netypicky již v nasávacím 

kanálu létajícího prostředku „The Next-Generation Civil 

Tiltrotor demonstrator (NextGenCTR)“. Druhou aktivitou 

jsou pokročilé strukturální evaluace některých částí 

konstrukce. CS2/DREAM
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CS2/DREAM

Cílem projektu je návrh a výroba celokompozitní více-

prvkové hybridní konstrukce sloužící jako motorový kryt 

pro vysokorychlostní vrtulník AIRBUS Helicopters vychá-

zející z koncepce předchozího vrtulníkového demonstrá-

toru X3 dle předpisové báze CS29. 

CS2/LATTE

Projekt je zaměřen na vývoj a výrobu kompozitní kon-

strukce krytu hlavy hlavního rotoru vysokorychlostního 

vrtulníku pro AIRBUS Helicopters vycházející z koncepce 

předchozího vrtulníkového demonstrátoru X3 v kategorii 

dle předpisů CS29. Výstupem projektu bude letový kus 

krytu určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu 

vrtulníku, který nyní nese název RACER. 

CS2/TAILTEST

Cílem projektu je realizovat experimentální průkaz 

konstrukce a validaci FE modelů jako podpory certifikač-

ního procesu nové konstrukce ocasních ploch vrtulníku. 

Dílčím cílem je vývoj, aplikace a validace moderních 

numerických přístupů pro simulaci šíření rozlepení v le-

pených a svařovaných konstrukcích.

CS2/MODIFLAWT

Cílem projektu je vyvinout, aplikovat a ověřit numerické 

modely modifikace kmene pole vyvolané přítomností 

vad s různým druhem morfologie a velikosti a definovat 

virtuální morfologii pro diagnostické indikace poskytova-

né strukturálním monitorováním (SHM).

CS2/GRAPHICING

Cílem projektu je vyvinout inovativní lehké polymer-

ní kompozitní materiály s vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi pro pokročilé struktury letadel, za účelem 

zlepšení jejich účinnosti a snížení spotřeby paliva, vč. 

snížení emisí CO2. 

PROJEKTY V OBLASTI SPACE V ROCE 2020

OPTIKOM

Cílem projektu je ve spolupráci se společností 5M vyvi-

nout nový kompozitní materiál s modifikovanými optický-

mi vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru ve dvou 

provedeních (s minimální odrazivostí a s maximální 

odrazivostí) ve viditelném a infračerveném spektru. 

ORBIT

Cílem projektu je vytvoření radiačního detektoru založe-

ného na novém detekčním ASIC čipu z rodiny SpacePix 

a ověření jeho funkce v kosmickém prostředí. VZLÚ je 

v projektu hlavním integrátorem družice VZLUSAT-2 

na kterou je umístěn nově vyvinutý radiační orbitální 

monitor se snímačem Spacepix. 

 Optikom CS2/Latte
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REX02

Mezinárodní projekt REX 02 se zabývá studiem detekce 

a zobrazování zdrojů rtg. záření pro astrofyziku. Kon-

krétně se jedná o vývoj a využití experimentálního rtg. 

zařízení pro širokoúhlé pozorování rtg. astrofyzikálních 

objektů. Součástí projektu je ověření a studium parame-

trů v pozemních podmínkách, v operačních podmínkách 

ekvivalentních orbitě a příprava pro provedení raketové-

ho experimentu společně s partnerem v USA. 

PROJEKTY V JINÝCH OBLASECH  
V ROCE 2020

UCPÁVKY

Projekt řeší vliv interakce proudění z ucpávek s hlav-

ním proudem zejména v případech vysokotlakých 

a středotlakých dílů parních turbín. Jedná se o syste-

matický výzkum tohoto složitého mechanismu prou-

dění pomocí numerických i experimentálních přístupů 

s cílem jeho detailního popisu, sestavení ztrátového 

modelu a návrhu nového tvarování příslušných kon-

strukčních prvků.

HETUS

Projekt je zaměřen na vývoj vysoce účinných maloroz-

měrových turbínových stupňů pro energetické bloky 

menších výkonů. Projekt reaguje na potřeby orientovat 

energetický sektor na lokální energetické stroje menších 

výkonů.

 

PŘETÍŽENÉ STUPNĚ

Cílem projektu je technický popis chování návrhově 

přetížených stupňů parních turbín, lepší pochopení 

mechanismu vzniku ztrát způsobených zejména inte-

rakcí ucpávkových proudů a návrh řešení pro zlepšení 

účinnosti.

SOKOKI

Cílem projektu je vyhodnocení vlivu šíření požáru 

a zplodin hoření z hlediska požadované funkce bezpeč-

nostních systémů v podmínkách nad-projektové nehody 

jaderného bloku po úmyslném útoku provedeném 

pomocí dopravního letadla.

NCK/Optimalizace energetických celků

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti inova-

tivních technologií výroby umožňujících optimalizovat 

výrobní procesy, v oblasti inovativních procesů experi-

mentálního ověření funkčnosti jednotlivých komponent, 

v oblasti optimalizace designu klíčových komponent atd. 

VÝZKUM A VÝVOJ

 Orbit

 REX02
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NCK/Inovativní technologie v energetice

Projekt je zaměřen na studium vybraných technologií, 

které do budoucna přispějí k optimalizaci využití zdrojů 

energie. Jedná se zejména o technologie akumulace 

energie ať do vodíku, či do jiných materiálů (kovy, soli, 

kamenivo).

VÝZKUM A VÝVOJ

 VZLUSAT-2

 L39NG

 Iontový motor





HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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HOSPODÁŘSKÁ  
ČINNOST 2020

VZLÚ nabízí svým projektovým partnerům a zákazníkům 

široké spektrum odborných činností zahrnujících vý-

zkumné služby, engineering, experimentální engineering 

apod. Aby byla zaručena kvalita poskytovaných služeb, 

VZLÚ udržuje svůj systém kvality v souladu s ISO 9001 

a disponuje řadou speciálních oprávnění a certifikátů.  

OBLAST LETECTVÍ 

 Metalografie.

 Analýzy chemických vzorků.

 Zkoušky materiálových vlastností.

 Kalibrace siloměrů, táhel a lisů.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
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 Bird strike testy krytů pilotních kabin, křídel a jiných 

částí letadel.

 Statické a únavové zkoušky leteckých podvozků 

a jejich částí.

 Modální zkoušky letadel a jejich částí.

 Únavové zkoušky letadel a jejich částí.

 Zkoušky žáruvzdornosti a požární odolnosti 

leteckých konstrukcí.

 Analýzy flatru.

 Měření modelu sportovního letounu 

v aerodynamickém tunelu.

 Měření modelu vlaku v aerodynamickém tunelu.

 Zkoušky olejového systému  

akrobatického motoru.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

OBLAST SPACE 

 Vývoj a zkoušky částí nosiče Ariane 6.

 Integrace senzorů do nanodružice.

 Vývoj a výroba konstrukčních částí nanosatelitu.

 Vývoj povelování nanodružice.

 Šokové, vibrační a termovakuové testy.

 Výroba kompozitních dílů.

JINÉ OBLASTI

 CFD výpočty vlakových souprav.

 Zkoušky aerodynamické stability výstražných 

trojúhelníků.

 Zkoušky aerodynamické odolnosti antén.

 Zkoušky odolnosti kontejnerů.

 Návrh a výroba tělesa tříkomponentní váhy pro 

aerodynamická měření.

 Výroba ventilátorových lopatek.

 Výroba radio průzračných kompozitních dílů.





ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: SERENUM, a.s.

Sídlo společnosti: Beranových 130, Praha 9 – Letňany, 

199 00

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

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elek-

trických strojů a přístrojů, elektronických a telekomuni-

kačních zařízení.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY K 31. 12. 2020

Představenstvo:  

Ing. Zbyněk Šedivý – člen představenstva 

Dozorčí rada:  

Ing. Jan Bartoň – člen dozorčí rady

JEDINÝ AKCIONÁŘ

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

IČ: 000 10 669

POPIS PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE 2020

Společnost SERENUM, a.s. v roce 2020 pokračovala 

ve vytváření hodnot pro zákazníky, vlastníka i zaměst-

nance. Potvrdila, že jako samostatná akciová společ-

nost se 100 % vlastníkem VZLÚ má své místo na volném 

trhu.

Posláním společnosti SERENUM, a.s. je navrhovat, vy-

víjet, testovat a vyrábět produkty a řešení pro zákazníky 

z oblastí elektroniky a elektromechanických systémů 

pro kosmické ale i pozemní využití. 

V roce 2020 se pracovalo např. na projektech:

• Aktivity provozní fáze E2 projektu SWARM. tj. průběž-

né poskytování podpory při monitorování technické-

ho stavu přístroje akcelerometru a kvality získávaných 

dat

• Proba – Realizace ochranných dvířek teleskopu 

ASPIICS (fáze C, D a E1). 

• Vývoj a výroba elektroniky detektoru záření

• Návrh a ověření ramena magnetometru pro experi-

ment projektu MAGBOOM

• Realizace digitální části mikrovlnného časoměrného 

spoje

• Redesign detektoru polohy mikroakcelerometru

ZAMĚSTNANCI

Společnost měla k 31.12.2020 celkem 3 zaměstnance.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost věnuje pozornost péči o životní prostředí, 

i když povahou své činnosti neprodukuje významné 

množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2020 

nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentál-

ními dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou do-

držovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni 

ke zlepšování péče o životní prostředí.

 Redesign detektoru polohy mikroakcelerometru 

(vlevo původní, vpravo nový detektor)
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI  

V DALŠÍM OBDOBÍ

Činnost SERENUM, a.s. v následující období bude po-

kračovat v orientaci na tři hlavní cíle:

I.) realizace a podíl na vývoji vybavení pro kosmické pro-

jekty (za podpory národních či evropských institucí, pře-

vážně ve spolupráci s ESA – European Space Agency) 

• Podpora zkoušek zařízení vyvíjených třetími osobami, 

EGSE

• Integrace elektrických a elektromechanických systé-

mů 

• Proba – Realizace ochranných dvířek teleskopu 

ASPIICS (fáze C, D a E1). 

• Aktivity provozní fáze E2 projektu SWARM. tj. průběžné 

poskytování podpory při monitorování technického 

stavu přístroje akcelerometru a kvality získávaných dat

II.) vývoj a výroba vlastních produktů a služeb pro uplat-

nění na trhu

• Přesný měřič frekvence

• Vývoj zařízení na sledování polohy objektu 

• Podpora prodeje produktů skupiny VZLÚ

III.) realizace a vstupování do komerčních projektů, tedy 

projektů, které požaduje konkrétní zákazník

• Vývoj a výroba elektroniky detektoru záření

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje jsou nosnou činností 

ve všech aktivitách, které SERENUM, a.s. provádí. Pro 

rok 2020 očekáváme, kromě výšeuvedených projektů, 

také činnosti například na měřiči mikrogravitace nebo 

digitálním převodníku času.

 Redesign detektoru polohy mikroakcelerometru 

(vlevo původní, vpravo nový detektor)
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: VZLU TECHNOLOGIES, a.s.

Sídlo společnosti: Beranových 130, Praha 9 – Letňany, 

199 00

Právní forma: akciová společnost

Vznik společnosti: 21. 12. 2012

Identifikační číslo: 291 46 241

Zapsána v obchodním rejstříku: Vedeného Městským 

soudem v Praze oddíl B 18811

PŘEDMĚT ČINNOSTI

VVýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona. Malířství, lakýrnictví, natěrač-

ství, obráběčství, zámečnictví, nástrojařství.

Akcionář:  

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. se sídlem 

Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany, IČ: 000 10 669 

– 100%.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY K 31. 12. 2020

Představenstvo:  

Ing. Josef Kašpar – člen představenstva 

Dozorčí rada:  

Bc. Martina Havrdová – člen dozorčí rady (do 31. 7. 2020), 

JUDr. Jaroslav Truneček (od 1. 8. 2020)

PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2020  

A VÝHLED NA ROK 2021

Hlavní náplní podnikatelské činnosti společnosti v roce 

2020 bylo zprostředkování zakázek v oblasti výroby 

a oprav kompozitních konstrukcí pro mateřskou společ-

nost. V roce 2021 je cílem udržet a dále rozvíjet obchod-

ní vztahy se stávajícími klíčovými zákazníky a rozšířit 

portfolio činností poskytovaných ve skupině s mateřskou 

společností.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost v roce 2020 neprováděla žádné činnosti 

ve výzkumu a vývoji.

ZAMĚSTNANCI

Společnost neměla k 31. 12. 2020 žádné zaměstnance.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost neprodukuje žádné odpady.
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

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

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. Obráběčství, zámečnictví, ná-

strojářství. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových 

zařízení a nádob na plyny.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY K 31. 12. 2020

Představenstvo:  

JUDr. Petr Matoušek – člen představenstva 

Dozorčí rada:  

JUDr. Jaroslav Truneček – člen dozorčí rady

JEDINÝ AKCIONÁŘ

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany

IČ: 000 10 669

PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2020  

A VÝHLED NA ROK 2021

Podnikatelské aktivity společnosti v roce 2020 navazo-

valy na aktivity předchozího roku. Jednalo se o vibrační 

a elektrické zkoušky (Zkušebna mechanické odolnosti), 

klimatické a korozní zkoušky (Zkušebna klimatotechno-

logie), tlakové zkoušky (Zkušebna hydrauliky). 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 kosmonautika, elektrotech-

nický a další průmysl.

K 30. 8. 2020 bylo rozšířeno živnostencké odprávnění 

o „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení 

a nádob na plyny“, které bude prováděno na základě 

získaného Oprávnění a Osvědčení Technické inspekce 

ČR pracovníky Zkušebny hydrauliky.

V roce 2020 uzavřela a realizovala společnost celkem 

421 obchodních případů pro 84 zákazníků. Převážná 

většina obchodních případů byla z České republiky; dále 

bylo realizovány zakázky pro objednatele z Itálie, Dán-

ska, Německa, Polska, Slovenska, Španělska, Rakouska 

či Francie. Proti předchozím rokům byly realizovány 

zakázky pro celkem 11 nových subjektů (společností).

Společnosti se i přes dílčí problémy související s pan-

demií Covid-19 dařilo naplňovat společnost zakázkami 

a ukončit hopspodaření roku 2020 v kladných číslech.

V následujícím období bude činnost společnosti orien-

tována na udržení a posílení tržní pozice a na realizaci

vhodných doplňkových aktivit.

ZAMĚSTNANCI, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost měla k 31. 12. 2020 celkem 12 zaměstnanců.

Společnost věnuje pozornost péči o životní prostředí, 

i když povahou své činnosti neprodukuje významné

množství odpadu a nebezpečných látek. V roce 2020 

nebyly zaznamenány žádné havárie s environmentální-

mi dopady. V oblasti péče o životní prostředí jsou dodr-

žovány zákony a zaměstnanci jsou soustavně vedeni

ke zlepšování péče o životní prostředí.
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