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Semtex RAZOR ®

- ohebné táhlé kumulativní nálože

- 7 typů (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 - mm oceli)

- samolepící vrstvy pro lepší aplikaci

- možné ohýbat ve všech směrech

Demoliční nálože
Semtex® Pl SE M

- speciální termoplastická trhavina

- množství tvarů - zpravidla listy

- tři zakladní typy (PETN, PETN/RDX, RDX)

- základní trhavina pro demoliční nálože

Semtex® Pl SE M LCT

- řezací pásky

- samolepící vrstvy pro lepší aplikaci

- 4 typy (20, 55, 205, 740 = gramáž na metr délky)

Semtex RAZOR ® Booster

- počinová náložka pro iniciaci náloží RAZOR

- samolepící vrstvy pro lepší aplikaci

- 6 gramů termoplastické trhaviny Pl TE M

- možno použít jako malou demoliční nálož

PRŮLOMOVÝ RÁM - BC25

- založený na RAZORu 25

- k proražení otvoru v cihlových

nebo betonových zdech

- rozměr otvoru 1 x 0,5 m

- přenositelný

Semtex Desintegrator ® 13 Semtex Desintegrator ® 50

- pro otvírání nebo likvidaci potenciálně nebezpečných objektů

Zkušebny
Balistické zkušebny

Historie:

• první střelba 17. října 1924

• 50m pušková linka

• kanónová linka s jedním tunelem

Současnost

• rekonstrukce v roce 1988

• 50m pušková linka

• 100m středorážová linka

• kanónová linka s dvěma tunely

• testovací hlavně ve 100 rážích od .22LR do 125mm 

tankové hlavně

• universální závěry UZ 67 a UZ 2002

• piezosnímače KISTLER 6215 a 6213B

• 67 zbraní ve zbrojním skladu

➢ samopal Z-Brno ZK 383 – 1938

➢ odstřelovačská puška MOSIN 9130

• 1 221 vzorků a 25 000 ran ročně

Testy:

➢ Akreditace CAI od roku 2001

• rychlost střely

• maximální tlaky

• průběh tlaku v nábojové komoře

• vývin rány

• EPVAT

• pyrostatické testy

Standardy:

• MC MOPI

• MIL, STANAG

Zkušebna trhavin

Historie:

• od počátku VÚPCH

• 1967 – 1968 - zkušební štola pro testování 

důlně bezpečných trhavin (Synthesit®, 

Semtinit®, Uhlometanit, Ostravit®)

Raketová linka

Testy:

• měření tahu a komorového tlaku raketových motorů a pyropatron

Výroba:

• letecké záchranné prostředky

• pyropatrony, raketové motory

Současnost:

• kontrola výroby

• testování pokusných vzorků

• spoupráce s Policií ČR a Českým úřadem 

pro zkoušení zbraní a střeliva

Akreditovaná laboratoř bezpečnostního inženýrství
Testy:

• pádové kladivo

• citlivost ke tření

• tepelná stabilita při 75°C

• teplota vzbuchu

• určení citlivosti k vnějšímu tepelnému podnětu - Koenen test

• citlivost k rázové vlně - UN GAP test

• možnost hromadného výbuchu - na jednom balení

• vnější oheň

• pádová zkouška - 12 m

• DSC, DTA

• přenos detonace

Strojní vývoj a transfer technologií
Úkoly - Vývoj, konstrukce technologických zařízení a jejich prodej

řezačky

válce

sušičky

míchadla

pohony

lisovací formy

lisy

...

- Vývoj a konstrukce zkušebních zařízení

balistické simulátory

balistické bomby

...

- Speciální výroba

prvky dynamických pancířů

rychlé protipožární systémy

...

- Prodej kompletních  výrobních zařízení

nitrocelulóza

bezdýmné prachy

spalitelné komponenty

...

- Poskytování technické pomoci

zaškolení obsluh

najetí výroby

zkušební provoz

EXPRO® - RYCHLÝ PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM
- vývoj a realizace v devadesátých letech minulého století

- pro rychlé uhašení požárů a zabránění přechodu v explozivní 

hoření ve vnitřních prostorech technologických zařízení

- instalován v českých firmách (Synthesia, ALPIQ, Vitana)

LABORATORNÍ FLUIDIZERY FBF
- vývoj a realizace v osmdesátých letech minulého století

- modelové řady FBF200 a FBF400

- pro sušení, chlazení, granulace, homogenizaci atd.

BALISTICKÉ SIMULÁTORY a BALISTICKÉ BOMBY
- vývoj a realizace od sedmdesátých let minulého století

- Balistické bomby pro testování výroby bezdýmných prachů

- různé objemy

- pro nízké i vysoké tlaky

- Speciální balitické simulátory

testování „černých skříněk“

testování prvků leteckých záchranných systémů

Velkorážová munice
155mm MODULÁRNÍ HNACÍ NÁPLNĚ

- celospalitelné náplně pro 155mm systémy

- použitelné v 39, 45 nebo 52 kaliberních hlavních

- více než 25 let systematického vývoje

PRVNÍ GENERACE SYSTÉMU MODULÁRNÍCH NÁPLNÍ

- tři typy modulů

- moduly A a B pro dostřely od 5 do 15 km

- modul D pro dostřel přes 40 km

BIMODULÁRNÍ NÁPLŇOVÝ SYSTÉM (BMCS)

- druhá generace

- dva typy modulových náplní

- BC-E pro krátké dostřely (low-zone)

- TC-F pro dlouhé dostřely (high-zone)
DÁLKOVÁ MUNICE pro 152mm ShKH DANA

- vyvinuta v roce 2012

- bez potřeby úpravy systému automatického nabíjení

- dělená munice

- střela 152 mm OFdDV

- hnací náplň P740

- dostřel 25,500 m (o 25 % více než standardní OF munice)

125mm podkaliberní (APFSDS) munice pro tanky

- pro varianty tanku T-72

- mezinárodní vývoje

- PpSv97 VETRA ve výzbroji Armády ČR

- P99 TAPNA ve výzbroji Armády SR

- průrazný účinek více než 500 mm oceli na vzdálenost 2000 m 

Balistická ochrana
Dynamický pancíř DYNA

Vyvinutý v roce 1998 ve spolupráci s VOP Nový Jičín a VTÚVM 

Slavičín

Dynamický pancíř určený pro tanky T-72 M4CZ ve výzbroji AČR

Ochrana proti hlavicím s kumulativní náloží

Účinné i proti tandemovým hlavicím

Systém aktivní ochran LEFA

Vyvíjen od roku 2002 ve spolupráci s VVÚ Brno.

Určen pro lehce pancéřovaná bojová vozidla - OT-64, BVP-1, BVP-2,

KBVP PANDUR II.

Ochrana typu Hard-kill proti protipancéřovým granátům a řízeným střelám.

Nálože protiopatření založeny na směřování energie výbuchu

KBVP PANDUR II s prvky systému aktivní ochrany LEFA

Průrazný účinek hlavice PG-7 v oceli (~300 mm)

T-72 M4CZ se systémem DYNA

Simulace interakcemezi

dynamickým pancířem a 

kumulativním paprskem

Zbytkový průraz hlavice 

po interakci s pancířem 

DYNA

prvky systému DYNA

Letecké záchranné systémy

Systematický vývoj od roku 1955

Určené pro lehká (bojová) letadla AERO

L-29, L-39, L-139, L-59, L-159 ALCA

Systém je složen z:

URM-1/URM-1M - sedačkový raketový motor

ROP - raketový motor pro odstřelení překrytu

PP-POP - Pyropatrona pro aktivaci mechanismu uvolnění 

překrytu

PP-TVM - Pyropatrona pro vysunutí teleskopického 

mechanismu

PP-GP - Pyropatrona pro aktivaci pyromechanismu

záchranného systému

PP-VVPR - Pyropatrona pro aktivaci systému poutání pilota

VMP-2M - Pyropatrona pro aktivaci padákového systému

Soubor pyropatron pro vystřelovací sedačku VS-20 letounu 

L-159T2. Nová generace vícenásobně použitelných pyropatron

Vojenské LZP

Systém tříštění překrytu - KRYT

Pro rychlé a bezpečné vytvoření cesty pro katapultáž skrz uzavřený 

překryt nebo pro rychlé vytvoření nouzového výlezu z letounu

Minimální tlakový a hlukový účinek

Civilní LZP

Určené pro ultralehká letadla

Pro nouzový výhoz padáku

GRS

GRS-M

GRS-V

GRS-E

GRS-EM

GRS-EV

MAGNUM 250R

MAGNUM 250

MAGNUM 450

MAGNUM 600

MAGNUM 1000

MAGNUM 1500

UPI-PFE-200

UPI-PFE-400

ŘEDITELÉ VÚPCH

Dr. František Krejčí, CSc.

1954 - 1955

Ing. Josef Žalský

1956 - 1961

Ing. Boris Vetlický, CSc.

1961 - 1985

Ing. Jiří Tůma, DrSc.

1985 - 1990

Ing. Bedřich Štefan

1990 - 1992

Ing. Tomáš Král

1992 - 1993

Ing. Miroslav Horáček, CSc.

1993 - 2002

Ing. Ladislav Lehký, CSc.

2002 - 2010

Ing. Ladislav Velehradský, Ph.D.

2010 - 2018

Ing. Kamil Dudek, Ph.D.

2018 - .

Malaxer – konstrukce a realizace

Pro investora: Čínská republika

Hydraulický dehydratační lis - design a realizace

Pro projekt: POF Pákistán

Řezání NC prachů – návrh řešení

Pro projekt: POF Pákistán

®


