
LOM PRAHA státní podnik

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV LETECTVA A PVO

(VTÚL A PVO)



VTÚLaPVO – odborné zaměření

 Speciální výroba a zástavby techniky a vozidel ve prospěch

vojenského zákazníka



VTÚLaPVO – odborné zaměření

 Speciální zástavby vozidlových kontejnerů ve prospěch

vojenského zákazníka, aplikace speciálního HW a SW



VTÚLaPVO – odborné zaměření v odbornosti UAS

Výzkum, vývoj, výroba, servis, opravy a výcvik 

v oblasti odbornosti bezpilotní prostředky



Bezpilotní prostředky VTÚLaPVO

Sojka-III Mamok

Makak Optoelektron 1



Historie

Bezpilotní terč Sojka-V

(Výzkum a vývoj 1981 – 1991)

Určení pro nácvik střelby piloty Mi-24D a L 39ZA

Rychlost letu 180 km/h

Doba letu 60 min

Dolet 5 km

Dostup 1000 m AGL

Poloautomatický režim letu

Vzlet pomocí raketového katapultu

Přistání na lyžový podvozek nebo na padáku



Historie

Bezpilotní průzkumný systém

Sojka-III/TV

Výzkum a vývoj 1990 - 1995

Rychlost letu 180 km/h

Doba letu 110 min

Dolet 60 km

Dostup 2000 m ASL

Poloautomatický a automatický režim letu

Vzlet pomocí raketového katapultu

Přistání na lyžový podvozek nebo na padáku

Průzkumná čidla – fotografická kamera AFA-39 a TV kamera



Historie

Bezpilotní průzkumný systém

Sojka-III/TVM

Výzkum a vývoj 1995 - 1996

Rychlost letu 180 km/h

Doba letu 110 min

Dolet 60 km

Dostup 2000 m ASL

Poloautomatický a automatický režim letu

Vzlet pomocí raketového katapultu

Přistání na lyžový podvozek nebo na padáku

Průzkumná čidla – IČ řádkový skener a TV kamera



Historie

Bezpilotní průzkumný systém

Sojka-III/TV,TVM

Sériová výroba 1996 - 1997



Historie

Bezpilotní průzkumný systém

Sojka-III/TVM

Provoz 1998 - 2008



Historie

Bezpilotní průzkumný systém

Sojka-III/TVM3.12

Výroba a provoz 1998 – 2008

Navržen dle standardů NATO

Rychlost letu 210 km/h

Doba letu 5 h

Dolet 100 km

Dostup 4000 м ASL

Průzkumné čidlo:

Gyroskopicky stabilizovaná hlavice 

osazená denní a noční kamerou se 

systémem automatického sledování cíle



Současnost

Bezpilotní průzkumný systém

МАМОK

Vývoj 2006-2008 (připraven pro sériovou výrobu)
Rychlost letu 180 km/h

Doba letu 3,5 h

Dolet 60 km

Dostup 3500 m ASL

Rozpětí křídla 4,4 m

Délka 2,5 m

Vzletová hmotnost 62 kg

Užitečné zatížení 10 kg

Poloautomatický a automatický režim letu

Vzlet z kolového podvozku a nebo z jedoucího vozidla

Přistání na kolový podvozek nebo na padáku

Průzkumné čidlo:

Gyroskopicky stabilizovaná hlavice osazená denní a noční 

kamerou se systémem automatického sledování cíle



Současnost

Bezpilotní průzkumný systém

МАМОK

Složení kompletu

Letoun

MANTA

Startovací zařízení

MANTA

Mobilní řídící stanoviště

MANTA



Současnost

Bezpilotní průzkumný systém

МАМОK

Bezpilotní prostředek MANTA – letoun i avionika produkt ČR

Motor ZDZ 210

Hlavice 

MICROVIEW

Autopilot RJ4

Přenosový systém 

VIDEO

Rádio DATABrzděný hlavní podvozek

s ABS



Současnost

Bezpilotní průzkumný systém

МАМОK

Start z kolového podvozku nebo vozidla 

Ve spolupráci s JIHLAVAN,a.s. a VUT Brno vyvíjen pneumatický katapult



Současnost

Bezpilotní průzkumný systém

МАМОK

Pozemní řídící systém – vlastní vývoj a konstrukce

Program pro analýzu letových dat

Pracoviště operátorůMobilní řídící stanoviště

Panel operátoraZobrazení parametrů letu ve 2D projekci

Zobrazení parametrů letu    

ve 3D projekci



Současnost
(využitelnost v armádě a ISZ)

Bezpilotní systém

OPTOELEKTRON 1

Rychlost letu 100 km/h

Doba letu 60 min

Dolet 10 km

Dostup           600 m

Rozpětí křídla 2,4 m

Délka    1,2 m

Vzletová hmotnost 5 kg

Užitečné zatížení 0,9 kg

Poloautomatický a automatický režim letu

Přistání na trup nebo na padáku

Vývoj 2008-2009 



Současnost
(využitelnost v armádě a ISZ)

Bezpilotní systém

МАKAK

Rychlost letu 80 km/h

Doba letu 20 min

Dolet 5 km

Dostup           500 m

Průměr rotoru 1,45 m

Délka    1,55 m

Vzletová hmotnost 6,2 kg

Užitečné zatížení 1 kg

Pohonná jednotka elektromotor

Poloautomatický a automatický režim letu

Vývoj 2009 



Současnost

GYROSKOPICKY STABILIZOVANÁ HLAVICE

EAGLE 1 
Vývoj 2008 - 2010 



Cíle v oblasti UAS v nejbližší budoucnosti

- S využitím dlouholetých zkušeností s vývojem, výrobou a především provozem

bezpilotních prostředků v ČR aktivně spolupracovat na tvorbě legislativy,

zaměřené na možné začlenění bezpilotních prostředků do řízeného vzdušného

prostoru

- Soustředit pozornost do oblasti vývoje UAS, určených pro vojenské i civilní

uživatele. Přitom v maximální míře minimalizovat vzletovou hmotnost

bezpilotního prostředku při zachování potřebných uživatelských vlastností.

- Řídící systém navrhovat s cílem zajistit maximální bezpečnost letu s ohledem

na ostatní uživatele vzdušného prostoru.

- Soustředit pozornost na paralelní vývoj v oblasti palubních uživatelských čidel

(stabilizované hlavice s optoelektronickými průzkumnými čidly).



Děkuji za pozornost

Kontaktní adresa:

LOM PRAHA s.p.

Odštěpný závod VTÚL a PVO

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9

Česká republika 

E-mail: vtul@vtul.cz

Tel.: +420 255 702 111, +420 255 708 771

mailto:vtul@vtul.cz

