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Představení podniku
• vznikl usnesením vlády 2012
• zabezpečuje strategické zájmy ČR v oblasti 

obrany a bezpečnosti
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obrany a bezpečnosti
• spolupracuje s univerzitami, VŠ, 

průmyslovými podniky a výzkumnými 
organizacemi

• participuje na aktivitách pracovních skupin 
EU a NATO



Praha - Kbely

Vojenský technický ústavletectva a protivzdušné obrany(VTÚLaPVO)

Vojenský technický ústav výzbroje a munice(VTÚVM)

Vojenský technický ústav pozemního vojska(VTÚPV)

Vojenský technický ústav, s.p.(ředitelství)
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Vyškov

Slavičín
Bzenec

Brno

(VTÚVM)

Zkušební střelnice Bzenec



Činnosti podniku
• výzkum
• vývoj
k naplňování                     v oblastechpotřeb státu

• inovace
• zkušebnictví
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k naplňování                     v oblastechpotřeb státu
pozemních sil,vzdušných sil, systémů velení a

komunikačních a informačních systémů,
průzkumných prostředků,zbraní a munice
řízení,



Nabízíme
• řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a 

vývoje (včetně výroby prototypů a malosériové výroby)
• vypracování analýz, rozborů, podkladů a studií 
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• vypracování analýz, rozborů, podkladů a studií 
(pro všechny fáze životního cyklu techniky)

• vykonávání role systémového integrátora
(u složitých projektů zadávaných např. MO)

• technickou pomoc a zkušebnictví (jako operativní 
nástroj k řešení potřeb spojených s provozem vojenské 
techniky)



Zaměřujeme se na
• projekty s vysokou přidanou hodnotou

dodávané vlastním vysoce kvalifikovaným 
personálem
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personálem
• naplňování odborných potřeb a požadavků 

státu (AČR, PČR, IZS,…)
• rozšíření působnosti do nových oborů a 

směrů (např.: bezpečnost, zdravotní rizika, zabezpečení 
hranic státu atd.)



Projekty 
KIM 50

stanoviště řízení 
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BASA III.L

tribologie

stanoviště řízení 
letového provozu



Projekty BRUS

SOKOL
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hlavice S250OPTOELEKTRON



Projekty 
SNĚŽKA-M

průzkumný systém PANDUR II

ZSRD 07
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Projekty 
minomet Antos a municemunice do RZ

vozidlo CBRN
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LOV-Pz



Projekty 

automobil mostní AM70

operační sál v kontejneru 1:3
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automobil mostní AM70

POP3

polní 
nemocnice

filtro-ventilační zařízení



Projekty 
mobilní 
stožár 
AN17

kompozitní 
konstrukce
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polní servisní 
pracoviště PSP

HMZ hydrometeorologické

BIOBOX



Zkušebnictví střelecká měření
balistická odolnost
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padáková zkušebna



Zkušebnictví
zkoušky stability
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zkušebna EMC

měření polohy těžiště vozidlazkušební terénní okruh

potápěčská zkušebna



Cíle podniku
• pracovat na inovativních technických 

řešeních s vysokou kvalitou
• uspokojovat strategické a další podstatné 
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• uspokojovat strategické a další podstatné 
zájmy státu v oblasti obrany a bezpečnosti a 
rozvoje schopností AČR, dalších OS a IZS

• být stabilní, spolehlivý, vysoce kvalifikovaný 
a respektovaný obchodní partner




