
Vojensk˘ technick˘ ústav (VTÚ)
vznikl 1. fiíjna 1925 reorganizací
46. (v˘zkumného a zku‰ebního)

oddûleníMNO v Praze na Pohofielci. Sou-
ãástí VTÚ se staly také Ïenijní zku‰ební
dvÛr v Milovicích a vojenská stfielnice
vHlbokém.Od 1. ledna 1933 byl VTÚ slou-
ãen s Vojensk˘m leteck˘m ústavem stu-
dijním do novû vytvofieného Vojenského
technického a leteckého ústavu (VTLÚ),
kter˘ v této podobû pÛsobil aÏ do likvidace
ãeskoslovenské brannémoci v roce 1939.
VTLÚ organizaãnû podléhal Hlavnímu
‰tábu ãeskoslovenské brannémoci a sklá-
dal se z pûti odborÛ (I. zbrojní, II. leteck˘,
III. technick˘, IV. chemick˘ a V. Ïenijní)
a zdravotnické skupiny. Z nich II. odbor síd-
lil v LetÀanech a ostatní pÛsobily v ka-
sárnách na Pohofielci a v Dejvicích v ob-
jektu zvaném téÏ Objekt ·olínova. Po do-
konãení budovy Hlavního ‰tábu v roce
1937 sídlila ãást VTLÚ i zde.
Funkci velitele v letech 1925-1939 vy-

konával divizní generál MontDr. Ing. Fran-
ti‰ek Kolafiík (1881-1950), jeho zástupcem
byl brigádní generál Jaroslav Matiãka
(1882-1970). V dobû okupace pokraãoval
ve své ãinnosti pouze II. leteck˘ odbor
VTLÚ v LetÀanech, kter˘ byl v roce 1939
pfiejmenován na Leteck˘ technick˘ zku-
‰ební ústav a pfieveden pod pravomoc

ministerstva ‰kolství a poté ministerstva
dopravy a techniky.

OBNOVA PO SKONâENÍ VÁLKY
Krátce po skonãení války byla obno-

vena ãinnost Vojenského technického

a leteckého ústavu, jehoÏ velení se ve
dnech 9. a 10. kvûtna 1945 ujal plukovník
technické zbrojní sluÏby doc. Dr. Jan
Gebauer. Následující den jej ve funkci vy-
stfiídal pfiedváleãn˘ velitel VTLÚ divizní
generál MontDr. Ing. Franti‰ek Kolafiík,
kter˘ tento post zastával do 19. ãerven-
ce 1945. Jeho odvolání zfiejmû souvise-
lo s obÏalobou z kolaborace, kterou se
sice podafiilo vyvrátit, ale do dal‰í ãinné
sluÏby jiÏ nebyl povolán.
Funkci velitele pfievzal 19. ãervence

1945 pfiedváleãn˘ pracovník VTLÚ plu-
kovník dûlostfielectva Ing. Josef Trejbal
(1893-1985), kter˘ v ní byl definitivnû
ustanoven od 1. fiíjna 1946 a vykonával
ji do srpna 1951. Mezitím byl dvakrát po-
v˘‰en, tj. na generála technické zbroj-
ní sluÏby a generála ‰éfa technické
zbrojní sluÏby. Jeho osobnost je tak za-
jímavá, Ïe by si zaslouÏil samostatn˘
ãlánek. Posledním velitelem se stal
pplk. (od 1. 1. 1952 plukovník a od dub-
na 1954 generálmajor) Ing. Václav Ku-
kal (1913-1986).

Vojensk˘ technick˘ ústav pfiedstavoval dÛleÏit˘ technick˘ orgán ãeskoslovenské
armády, povûfien˘ v˘zkumem, kter˘ zásadním zpÛsobem ovlivÀoval smûry vyzbrojení
armády a v mnoha pfiípadech se pfiímo podílel na v˘voji zbraní a zbraÀov˘ch systémÛ.
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Prototyp 4,7cm minometu z roku 1937, kter˘ byl vyroben podle projektu VTLÚ Zbrojovkou Brno. Pfii
komparativních zkou‰kách se ‰kodováck˘m 5cm minometem B 6 se ukázal jako lep‰í. K jeho zavedení
do v˘zbroje nedo‰lo.

Druh˘ prototyp 57mm protiletadlového kanonu vz. 52 na oddûlitelném podvozku v roce 1952. ¤íze-
ní jeho v˘voje spadalo do pÛsobnosti I. odboru VTÚ.




