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Milí kolegové,

je pro mne velkou ctí a potěšením mít možnost napsat několik řádků při příležitosti prvního vydání na-
šeho zbrusu nového podnikového časopisu. Vedení podniku se ve spolupráci s marketingovým oddě-
lením a na základě vašich podnětů rozhodlo začít vydávat nový interní časopis LOMnoviny, právě v rok, 
kdy náš podnik slaví 100 let své existence. LOMnoviny budou vycházet ve dvouměsíčních intervalech. 

Mohu za sebe i celou redakci slíbit, že se kromě klasických sdělení a témat, která byste určitě 
v podnikovém časopise čekali, budeme snažit i o určitý nadstandard. Čeká na vás spousta rubrik, 
články komentující a informující o dění v podniku a mnoho užitečných informací.

Věřím a doufám, že se Vám bude obsah prvního čísla líbit!

Michal Jágrik
Šéfredaktor
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Úvodní slovo ředitele podniku

Vážení zaměstnanci,

na křídlech roku 2014 jsme se společně přenesli do roku 2015, roku pro LOM PRAHA s.p. z mnoha důvodů mimořádného. Jednou z 
klíčových hodnot LOM PRAHA s.p. je tradice a právě v roce 2015 má slovo tradice pro náš státní podnik mimořádný význam. Právě letos 
je tomu obdivuhodných 100 let od doby, kdy byl v leteckém oddělení firmy Breitfeld–Daněk v Praze-Karlíně vyroben první letecký motor 
typu HIERO. Za toto dlouhé období náš podnik prošel mnoha transformacemi, obdobími rozvoje a také nelehkými situacemi. Vždy ale 
překážky překonal a stále se mu tak daří udržet si perspektivu dalšího rozvoje.

Uplynulý rok 2014 byl rokem plnění výzev a strategických úkolů a podnik pokračoval v proaktivní obchodní politice, zejména na zahra-
ničních trzích. Také díky lidským zdrojům a profesionalitě zaměstnanců se podniku podařilo naše postavení na mezinárodních trzích 
nejen upevnit, ale také rozšiřovat. Stejně jako předchozí dva roky byl i rok 2014 zaměřen na udržování a posilování dobrých vztahů s 
AČR, s ruskými i dalšími klíčovými obchodními partnery. Jsem přesvědčen, že LOM PRAHA s.p. i v roce 2014 nadále plnil svou klíčovou 
roli, tj. být strategickým podnikem Ministerstva obrany ČR. Rok 2014 je v české ekonomice vnímán jako rok oživení ekonomiky, nových 
zakázek a optimismu vůbec. Zde se opět ukázalo, že náš podnik není úplně standardní. Dařilo se nám i v předchozích letech navyšovat 
externí zakázky v silně konkurenčním prostředí, ale zároveň jsme čelili a stále čelíme problémům, které naši konkurenti neznají. Jedním 
z hlavních problémů je povinnost nakupovat jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137 o veřejných zakázkách. Vybudovali jsme si přímé 
vztahy s originálními výrobci, avšak nejsme schopni od nich odebírat napřímo právě kvůli tomuto byrokratickému zákonu. Dodržování 
tohoto zákona vede k tomu, že vypisujeme oficiální dlouhotrvající a administrativně nesmyslně náročná výběrová řízení, kam jsou schop-
ni se přihlásit většinou pouze české „překupnické“ společnosti. V důsledku toho nakupujeme výrazně pomaleji a mnohem dráž a navíc 
nejsme schopni v rámci diverzifikace rizika objednat díly a kooperace od více dodavatelů v naději, že alespoň někdo dodá s minimálním 
zpožděním. Je skutečností, že v závěru minulého roku byly ve zpoždění více než 1 rok po smluveném datu dodání dodávky materiálu a 
náhradních dílů za zhruba 80 milionů korun. Pevně věřím, že naše stoprocentní dceřiná společnost LOM PRAHA TRADE a.s., v jejíž do-
zorčí radě je 5 zástupců ministerstva obrany, nám pomůže tuto tristní situaci výrazně zlepšit. Dalším problémem je silný geopolitický vliv. 
Připomínám, že zatím je naše dobré hospodaření a zajištění zakázkové náplně přímo závislé na dobrých vztazích mimo jiné s ruskými a 
ukrajinskými výrobci a konstrukčními kancelářemi, kteří nás dozorují a dodávají materiál, náhradní díly a služby. Všichni víte, že v minu-
lém roce eskaloval ukrajinsko-ruský konflikt, na základě čehož přijala EU od 1.8.2014 sankce, které nám výrazně komplikují život. Tyto 
sankce jsou bohužel nastaveny tak, že například můžeme dovézt ND z Ruské federace pouze na „stávající kapacity v EU“. Přeloženo do 
češtiny, na vrtulníky provozované v EU ano, na vrtulníky mimo EU i kdyby byly podepsané s vládou USA ne. V důsledku toho jsme vloni 
řadu zakázek dodali s velkým zpožděním, řadu zakázek jsme museli rovnou odmítnout a ještě jsme z politických důvodů zřejmě přišli o 
kontrakt s Ukrajinou na opravy reduktorů za 100 milionů korun.

Nejsou to ovšem jen tyto externí faktory, které negativně ovlivňují náš podnik. Máme i vnitřní problémy, například odpor měnit „zaběh-
nuté“ postupy a přístup některých zaměstnanců k plnění pracovních povinností. Za svou desetiletou praxi ve vrcholovém ma-
nagementu výrobních a opravárenských leteckých firem jsem už mnohokrát slyšel argument „takhle jsme to dělali vždycky“. Všechno 
se ale neustále vyvíjí a my musíme na tento vývoj reagovat, ustrnout znamená dříve či později zahynout… Setkávám se s lidmi, kteří 
celý život spojili s podnikem a žijí pro něj. To je obrovská deviza nejen tohoto podniku, ale obecně lidí zapálených pro letectví. Ale také 
vím, že hodně lidí se jen veze a z řady událostí jsem nucen vyvodit, že bohužel jsou mezi námi i tací, kteří doslova škodí. Místo toho, aby 
náš podnik vydělával a mohl tak investovat do technologií, vývoje a v neposlední řadě samozřejmě do zaměstnanců, stále bojujeme se 
„socialistickým“ přístupem k podniku. Tento rok máme další šanci s tím něco udělat. 

Rok 2015 nám přináší mnoho výzev a s tím spojených úkolů. Pevně věřím, že tento rok nebude významným jen svým stoletým výročím, 
u příležitosti kterého budeme organizovat několik akcí, ale také tím, že se nám společně podaří těchto výzev dosáhnout a zapsat tak rok 
2015 do historie významných a úspěšných let podniku.

Doufám, že LOMnoviny budou vhodným prostředkem pro předávání informací a zajímavostí ze života podniku i naplněním našeho slibu 
zlepšení vnitropodnikové komunikace. Připomínám, co opakovaně říkám už téměř 3 roky, že každý zaměstnanec má dveře mé kanceláře 
otevřené, případně mi může napsat své podněty a připomínky směřu-
jící ke zlepšení činnosti podniku. Přál bych si, aby náš podnik fungoval 
jako švýcarské hodinky a já tak měl čas pravidelně objíždět všechna 
naše pracoviště v Malešicích, Kbelích, Staré Boleslavi, Pardubicích a 
Přerově a potkávat se se všemi zhruba 850 zaměstnanci. Přál bych si, 
aby náš podnik byl vnímán jako perspektivní a žádaný zaměstnavatel 
nejen na pracovním trhu, ale také všemi svými zaměstnanci.

V roce 2015 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho spokojenosti 
v pracovním i osobním životě, a také dosažení všech stanovených cílů. 

S pozdravem
    
Ing. Roman Planička
ředitel podniku
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Projekt Stará Aerovka

„Návrat historických letadel 
do památných hangárů č. V 
a VI AERO v Letňanech“

Místo, nacházející se na okraji Prahy, mís-
to na letišti v Letňanech, místo v docház-
kové vzdálenosti odpočívajících letounů 
v Leteckém muzeu Kbely, místo, kde se 
nacházejí unikátní, památkově chráněné 
hangáry, místo, kde zažijete zvláštní, ne-
popsatelný pocit, stojíte-li uvnitř, místo, 
kde cítíte vůni dřeva a historie. To vše za 
zvuků motorů startujících letadel. To je 
místo, kde naplno vnímáte přítomnost 
ducha letectví…To je areál Staré Aerovky. 
Místo, jehož budoucnost se LOM ve spo-
lupráci s Vojenským historickým ústavem 
Praha (VHÚ) snaží zachránit unikátním 
projektem, který vám představujeme v 
prvním čísle LOMnovin.

Areál Staré Aerovky, v současné době v 
majetku našeho podniku, představuje 
unikátní komplex prezentující architek-
turu spojenou jak s počátky českoslo-
venského letectví, tak s rozvojem letecké 
techniky v průběhu druhé světové války. 
Na jednom místě je možné se zcela ne-
vídaně setkat se vzácně dochovanými 
stavbami typickými pro středoevropské 
letištní stavitelství let 10., 20., 30. a 40. 
Toto místo, kterým doslova kráčely dějiny 
československého letectví, by bez jaké-
koliv pochybnosti mělo zůstat zachová-
no pro budoucí generace.

První roky po vzniku samostatného Čes-
koslovenska v roce 1918 byly mimo jiné 
provázeny bouřlivým rozvojem letecké-
ho průmyslu. Výsadní postavení v této 
oblasti měla především Praha. Zejména 
v první polovině 20. let minulého sto-
letí nové letecké závody doslova chrlily 
nové a nové prototypy dosahující světo-
vé úrovně. Toto období je neodmyslitel-
ně spojeno s rozvojem pražských letišť, 
na nichž probíhala výstavba rozsáhlých 
komplexů moderních hangárů. 

Továrnu AERO založil Vladimír Kabeš 10. 
ledna 1919, tato továrna má natolik bo-
hatou a zajímavou historii, která sama 
by vydala na samostatný článek. Věříme 
však, že se nám ji podaří přiblížit v někte-
rém z dalších vydání. Obecně lze konsta-
tovat, že se areál Staré Aerovky dochoval 
do současné doby ve vzácné celistvosti, 
kterou lze doložit mimo jiné porovnáním 
snímků amerických průzkumných letou-

nů se současnými leteckými fotografie-
mi. Jedná se o zcela unikátní komplex 
staveb, které akcentují vývoj letištního 
stavitelství od období 1. světové války 
po konec 40. let dvacátého století. V pří-
padě hangáru č. VI se jedná o typickou 
stavbu z období první světové války z 
oblasti Rakousko-Uherska, hangár č. III 
představuje stavbu typickou pro střední 
Evropu počátku 20. let minulého století, 
hangár č. IV pokračování tohoto vývoje 
ve 30. letech a hangár č. V pak typickou 
stavbu německé školy (typ Junkers) vy-
cházející z maximální úspory nedostat-
kových materiálů. Ve světě se dochovalo 
jen velmi málo staveb podobného typu 
a konstrukce, vždy se ale jedná pouze 
o jednotlivé letištní stavby z tohoto ob-
dobí. Není znám žádný podobný letištní 
komplex, který by se dochoval v podob-
né celistvosti a původnosti. Dochovaný 
komplex nejen prezentuje úroveň letišt-
ního stavitelství své doby, ale díky zcela 
mimořádné původnosti dává rovněž 
možnost seznámit se s dobovými pracov-
ními postupy. Hangáry určené původně 
k montáži letadel mají i dnes původní 
vnitřní vybavení a zařízení, například 
váhu na letadla, a také vnitřní dřevěné 
ochozy s kancelářemi mistrů.

Areál byl za druhé světové války přičleněn 
k nově vybudovaným provozům v dnešní 
Toužimské ulici, aby tak podporoval výro-
bu letounů Siebel Si 204. Po válce sloužil 
až do devadesátých let potřebám LOK. 
Dle vzpomínek pamětníků se v Aerovce 
v průběhu 60 - 90. let vystřídalo mnoho 
činností, které se v mnoha případech ča-
sově překrývaly. V šedesátých letech se 
zde prováděly opravy letounů MiG-15, 
které sem byly převedeny z hlavního zá-
vodu po zahájení oprav letounů MiG-21. 
V tunelu střelnice, který byl vybudován 
během 2. světové války, byly také zastře-
lovány palubní zbraně. V době vyřazo-
vání letounů MiG-15 z provozu byly na 
Aerovce některé z nich použity na výrobu 
letištních fukarů horkého vzduchu. Dále 
zde sídlily provozy čalouny, oprav nádrží, 
výroby různých speciálních prostředků, 
výdejna a také podniková prádelna. 

Poté areál několik let chátral, až si jej v 
roce 2000 pronajalo občanské sdružení, 
které sice areál po určitou dobu udržova-
lo, ale rozhodně neplnilo své původní sli-
by, na základě kterých mu byl areál téměř 
bezplatně pronajat. Proto podnik v roce 
2005 odstoupil od nájemní smlouvy. 
Sdružení však odmítlo areál předat, a tak 
s ním LOM vedl několik soudních sporů. 
Mezitím se dne 21. listopadu 2011 po-
dařilo jako „soubor budov areálu AERO 
Kbely“ areál prohlásit Ministerstvem kul-
tury České republiky za nemovitou kul-
turní památku, což byl první krok ve výše 
uvedeném společném úsilí o záchranu 
tohoto unikátního souboru staveb, se-
stávajícího ze čtyř historických leteckých 
hangárů a spojovacích částí. 

Konečně po letech nastal průlom v jed-
nání se „squatujícím“ sdružením a dne 
17.12.2013 se nám podařilo areál pře-
vzít, po mnohaletém soudním řízení a 
soudní výpovědi. Areál byl bohužel ve 
velmi špatném technickém stavu, plný 
nepořádku a značně chátrající, téměř 
umírající...

Již dříve Ministerstvo obrany schválilo 
záměr převedení areálu do resortu MO 
za účelem rozšíření Leteckého muzea ve 
Kbelích. Současně se, shodou okolností, 
na jaře roku 2014 objevila možnost po-
žádat o grant na obnovu této kulturní 
památky v rámci tzv. Norských fondů. 
Ačkoli času bylo velmi málo a šance na 
úspěch se jevily jako minimální, rozhod-
li jsme se přesto o tento grant usilovat, 
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neboť zatímco dva hangáry (č. III 
a IV) se nacházejí ve stavu, jenž v 
současnosti dovoluje jejich uchová-
ní alespoň po dobu nejbližších let, 
dva zbývající (č. V a VI), kterých se 
týká náš projekt, se nacházejí v ha-
varijním stavu, který bezprostředně 
ohrožuje jejich existenci. 

Využili jsme času před podáním 
žádosti o grant a počátkem roku 
2014 provedli celou řadu oprav-
ných a úklidových prací v areálu. 
Dále podnik zajistil odborné sta-
tické posouzení stavu památkově 
chráněných celodřevěných letec-
kých hangárů V. (z roku 1941) a VI. 
(z roku 1921) v areálu a jejich my-
kologický průzkum. Současně pro-
vedl jejich zaměření a vypracování 
technické dokumentace stávajícího 
stavu, neboť jejich původní staveb-
ní dokumentace se nedochovala, v 
neposlední řadě nechal vypracovat 
projektovou dokumentaci, zásadní 
pro rekonstrukci hangárů V a VI, spl-
ňující podmínky jejich památkové 
ochrany. 

Následně dne 19.6.2014 podal 
LOM žádost o grant z EHP a Nor-
ských fondů „Návrat historických 
letadel do památných hangárů č. 
V a VI AERO v Letňanech“ v rámci 
programu CZ06 Kulturní dědictví a 
současné umění, programová ob-
last PA16 – Zachování a revitalizace 
přírodního a kulturního dědictví. 
Předmětem žádosti je celková re-
konstrukce dvou nejohroženějších 
hangárů, po které vznikne v areálu 
Stará Aerovka, ve spolupráci s VHÚ, 
unikátní muzejní komplex vycháze-
jící z původního účelu jednotlivých 
budov, jehož součástí bude mimo 
jiné návrat historických letounů fir-
my AERO do místa jejich vzniku. 

Žádost LOM byla Ministerstvem fi-
nancí schválena dne 27.11.2014, 
jako jedna z 26 schválených žádostí, 
z celkově předložených 209 žádostí 
o grant. Do unikátních celodřevě-
ných hangárů č. V a VI v areálu Stará 
Aerovka bude celkem investována 
částka 28 623 403 Kč (bez DPH), na 
kterou podnik získal dotaci ve výši 
80%.

Projektový tým, složený ze zaměst-
nanců podniku a partnera projektu 
VHÚ, tak bude v šestnácti násle-
dujících měsících s maximálním 
nasazením pracovat na naplnění 

stanovených cílů a záchraně tohoto 
unikátního souboru staveb. 

Realizací projektu vznikne moderní 
muzejní komplex odpovídající nej-
novějším světovým trendům vysta-
vování historických letadel, včetně 
části věnované létajícím exponá-
tům. Návštěvník bude mít možnost 
přímo v rámci expozice spatřit jak 
údržbu, případně restaurování his-
torických letounů, tak i jejich leto-
vé ukázky. Nepůjde tedy o tradiční 
„mrtvé“ muzeum, ale naopak o dy-
namický model muzea prezentující i 
funkčnost vystavovaných exponátů. 
Celý projekt bude zdůrazňovat uni-
kátní zachovalost areálu v celistvosti 
odpovídající stavu z roku 1941 i vý-
znam letectví pro historický rozvoj 
celé oblasti Kbely-Letňany. Spoje-
ním historických budov se sbírkový-
mi letouny Vojenského historického 
ústavu Praha vznikne zcela ojedi-
nělý koncept, připomínající tech-
nickou vyspělost československé 
konstrukční školy v oblasti stavby le-
tadel i letištních objektů 20. století. 
Pro prezentaci movitého kulturního 
dědictví budou využity jak tradiční 
muzejní prvky, tak inovativní formy 
interaktivní a multimediální prezen-
tace. Po realizaci projektu bude celý 
areál Stará Aerovka trvale přístupný 
veřejnosti jako stálá expozice histo-
rie československého letectví.

Hangár číslo V umožní po rekon-
strukci, díky svým rozměrům, ucho-
vání sbírkových bombardovacích a 
bitevních letounů a stíhacích bom-
bardérů z období od 2. světové 
války až do 80. let minulého stole-
tí. Jedním z vystavovaných letounů 
bude i nejcennější přírůstek sbírky 
Vojenského historického ústavu 
Praha za posledních 20 let. Jedná 
se o sovětský bombardovací letoun 
Petljakov Pe-2 z období 2. světové 
války, který se ve světových muzeích 
dochoval v pouhých třech exemplá-
řích. Letoun, který za války nouzo-
vě přistál, se do sbírky Vojenského 
historického ústavu Praha podařilo 
získat z norského leteckého muzea 
Norsk Luftfartsmuseum v Bodo, 
které vlastní rovněž části několika 

Na horních snímcích vidíte stav „před“, níže „po“.
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letounů tohoto typu. V úzké spolupráci s kolegy z norského 
leteckého muzea proběhne v následujících letech celková re-
novace letounu, která bude probíhat přímo před zraky návštěv-
níků hangáru č. V. Vzhledem k tomu, že tento hangár je typic-
kou ukázkou druhoválečné letištní architektury a bude v něm 
vystavena i řada unikátních letounů z období 2. světové války, 
je součástí projektu muzejního využití objektu rovněž realiza-
ce expozice věnované evropskému odboji v letech 2. světové 
války. Přímo v hangárech Staré Aerovky se naplno projevoval 
odpor a odboj českých techniků a dělníků proti nacistickému 
režimu. Tato kapitola z dějin českého odbojového hnutí bude 
zakomponována do širších celoevropských souvislostí. V souvis-
losti s hangárem věnovaným bombardovacímu letectvu bude 
zvláštní pozornost věnována historii norského odboje. Předpo-
kládanými vystavovanými letouny budou Aero C-3 / Siebel Si-
204, Avia CB-33 / Il-10U, Iljušin Il-28, MiG-23BN, Petljakov Pe-2, 
Suchoj Su-7UB, Suchoj Su-22M-4, Suchoj 
Su-25K.

V případě hangáru č. VI., se jedná o nejstarší hangár firmy AERO 
k sestavování a zalétávání letadel, přemístěný z původního 
místa na kbelském letišti.  Jedná se o jedinečný doklad letištní 
architektury, který nemá obdoby nejen v České republice, ale 
ani ve střední Evropě. Expozice hangáru bude věnována histo-
rii výroby letounů AERO. Hlavními exponáty se stane čtveřice 
unikátních prototypů letounů firmy AERO. Předpokládanými 
vystavovanými letouny budou Aero Ab-11, XL-29-2 (OK-70), 
L-39X-02 a L-159.

Pro trvalé uchování kulturního a technického dědictví České 
republiky je zcela zásadní skutečnost, že vybudováním toho-
to muzejního komplexu rozšíří Vojenský historický ústav Praha 
stávající kryté expoziční prostory Leteckého muzea Kbely, na-
cházejícího se v docházkové vzdálenosti 800 m od areálu Stará 
Aerovka, na dvojnásobek. Díky tomu se podaří uchovat pro bu-
doucí generace významnou část sbírky VHÚ, včetně řady zcela 
unikátních letounů, která není z prostorových důvodů přístup-
ná veřejnosti a je uchovávaná ve zcela nevyhovujících venkov-
ních prostorách, ohrožujících její vlastní existenci.

S projektem je spojena řada povinností a úkolů. Přesto věříme, 
že jeho naplněním zachráníme unikátní místo, které zpřístupní-
me veřejnosti a uchováme významný kus historie letectví i pro 
další generace.

Projekt bude mít zajištěnu nemalou publicitu. O jeho dalším vý-
voji budete informováni nejen prostřednictvím LOMnovin, ale 
také v médiích nebo na speciálních webových stránkách pro-
jektu. Rádi bychom také vám i široké veřejnosti areál zpřístupnili 
v rámci stoletého výročí LOM, abyste i vy mohli toto unikátní 
místo poznat a pocítit atmosféru, kterou jsme se vám snažili 
prostřednictvím tohoto článku přiblížit. 

Možná vás nadchne jako mě. Možná zažijete stejně zvláštní, 
nepopsatelný pocit, možná ucítíte vůni dřeva a historie. To vše 
za zvuků motorů startujících letadel. Možná budete naplno vní-
mat přítomnost ducha letectví…To je areál Staré Aerovky.

 Ve spolupráci s VHÚ Věra Polanecká
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Představuje se LOM PRAHA TRADE a.s.
a Ondřej Konývka

Prvním krokem k rozšíření stávající firem-
ní struktury LOM PRAHA s.p. o novou 
dceřinou společnost bylo schválení řád-
ně odůvodněného záměru dozorčí ra-
dou LOM PRAHA s.p. dne 1. dubna 2014, 
poté proběhlo připomínkové řízení u 
zakladatele, tedy Ministerstva obrany, 
které skončilo úspěšně dne 14. června 
2014.  Následovala celá řada nutných 
právních úkonů, která dne 16. října 2014 
vyvrcholila zápisem obchodního jména 
LOM PRAHA TRADE a.s. do obchodního 
rejstříku. Je zřejmé, že s ohledem na zá-
konné požadavky, musí mít nová dceřiná 
společnost vůči státnímu podniku stejné 
postavení jako kterýkoliv jiný dodavatel 
či odběratel na trhu. Rozhodnutím sta-
tutárních orgánů LOM PRAHA TRADE a.s. 
se generálním ředitelem společnosti stal 
pan Ondřej Konývka, který předtím řídil z 
pozice předsedy představenstva společ-
nost Czech Airlines Technics a.s. 

Pane Konývko, děkuji Vám, že jste si 
udělal čas na rozhovor pro naše první 
číslo časopisu LOMnoviny.

Již přes měsíc zastáváte funkci generál-
ního ředitele, co Vás na funkci příjemně 

překvapilo? Anebo naopak, máte již ně-
jakou negativní zkušenost?

Na úvod bych rád, alespoň touto for-
mou, pozdravil všechny nové kolegy, kte-
ré jsem příchodem do společenství LOM 
získal. Věřím, že je postupně poznám i 
osobně :) a věřím, že to bude co nejdříve. 
Zpět k Vaší otázce, prozatím převládají 
příjemná překvapení, asi i proto, že jsem 
se prostředí státního podniku trošku 
obával. Výrazné negativum zatím žádné, 
i když míra byrokracie a obecně formalis-
tické, někdy možná až z mého zatím laic-
kého pohledu alibistické postupy, jsou 
zde viditelnější než na mých předchozích 
pracovištích. Asi je to nutné zlo, nicméně 
i na tuto oblast se zaměřím.  

S jakými prioritami jste nastoupil do 
funkce?

Zajistit, aby mohl LOM s.p. pružněji a 
rychleji obchodně reagovat na příležitos-
ti v zahraničí. A to jak na straně zakázek, 
tak na straně dodávky materiálu. To je dle 
mého hlavní náplň dceřiné společnosti 
LPT, která má ve vínku jednu nemalou vý-
hodu – nemusí se v některých ohledech 
řídit zákonem o veřejných zakázkách a 
může tak přispět ke zmírnění některých 
negativních dopadů tohoto zákona na 
mateřskou společnost. 

Můžete nám v této chvíli již představit 
svůj tým?

Pozice klíčových zaměstnanců plynou z 
hlavního cíle LPT, tudíž to primárně bu-
dou obchodníci a logistici, zvažuji přizvat 
i další specialisty, například na projektové 
řízení zakázek. Ale je to vše poměrně čer-
stvé, finální podobu týmu LPT očekávám 
v řádu dvou až třech měsíců. 

Jaké kritérium považujete za klíčové, 
kterého se v LOM PRAHA TRADE a.s. 
hodláte držet?

Férový přístup. Otevřenost, čestnost a 
důstojnost. Z toho plynoucí pozitivní 
přístup jak k zákazníkům, tak k odběra-
telům. A pokud máte skvělé obchodní 
vztahy na obou stranách, zisk, základní 
motto existence každé firmy, se dostaví 
sám. 

Strávil jste pracovně několik let v růz-
ných zemích, pracoval jste i v Ruské fe-
deraci. Jak na to období vzpomínáte?

Každá země má svá specifika, kulturní 
odlišnosti. Pracoval jsem v Anglii, v letec-
tví pro Lufthansu Technik v Německu i na 
Maltě, pro Ural Airlines v Ruské federaci. 
A samozřejmě v Technickém úseku Čes-
kých aerolinií, ze kterého nakonec vznikla 
společnost Czech Airlines Technics. Vě-
řím, že přes všechny kulturní odlišnosti, 
jsou v zásadě očekávání lidí stejná. Chtě-
jí, aby za dobrou práci byli oceněni, a teď 
nemyslím jen finančně, aby jim to fungo-
valo doma, aby měli čas na koníčky. To je 
všude stejné. 

Jak dlouho jste pracoval jako předseda 
představenstva v Czech Airlines Tech-
nics? Vzpomínáte na toto období klad-
ně?

V CSAT jsem byl téměř přesně čtyři roky. 
A ano, vzpomínám na ta léta převážně 
pozitivně, i když některé nutné kroky, 
jako například propouštění, mi žádnou 
radost nedělaly. Vývoj v ČSA, zejména 
pak snižování flotily z 51 na dnešních 17 
letadel mi jinou šanci, než alespoň čás-
tečně upravit počty zaměstnanců nedal. 
Na druhou stranu jsem snad dokázal, že 
pouhé propouštění a tolik oblíbené sni-
žování nákladů není všelék. Podařilo se 
mi sehnat dostatek zakázek od jiných le-
teckých společností, aby i přes drastický 
pokles objednávek od hlavního zákaz-
níka, kterým ČSA bezesporu byly, měli 
lidé práci. Dle mého názoru je klíčem k 
úspěchu každé firmy obchod, pokud má 
alespoň trochu životaschopný produkt a 
šikovné lidi. A jsem rád, že LOM PRAHA 
má obojí.

Máte nějaký svůj recept, jak v náporu 
povinností odolávat stresu?

Můj recept je velice jednoduchý – s 
úsměvem a dobrou náladou jde všechno 
lépe. A když nejde, alespoň naštvete ne-
přejícné :)

Dovolte na závěr osobní otázku. Jaké 
máte koníčky a záliby?

Nic nestandardního, mám rád dobré jídlo 
a pití, veškeré technické hračky, zejména 
pak modely letadel. A teď už i vrtulníků :)

 Kristýna Cábocká
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Letiště Přerov žije

V prosinci 2012 se objevila tisková zpráva 
MO, která obsahovala „Co se týče připra-
vované struktury vzdušných sil, armáda 
bude provozovat tři základny letectva – v 
Čáslavi základnu taktického, v Náměšti 
vrtulníkového a v Praze-Kbelích doprav-
ního letectva. Předpokládá se, že k 1. 
lednu 2014 bude vrtulníkové letectvo 
sjednoceno s tím, že se přesune vrtulní-
ková posádka z letiště Přerov na letiště 
Náměšť, řekl Alexandr Vondra.“   Nechci 
jakkoli hodnotit, zda to bylo správné roz-
hodnutí či nikoli. Pravdou ale je, že velení 
vzdušných sil touto myšlenkou nadšené 
nebylo vzhledem k tomu, že na základně 
působilo téměř tisíc vojenských i civilních 
pracovníků a bylo ideálně umístěné ve 
vztahu k nedalekému vojenskému výcvi-
kovému prostoru Libavá. Pro náš podnik 
toto rozhodnutí znamenalo zajímavou 
výzvu. MO řešilo problém, pokud odejde 
armáda, tak co dělat s tímto živým areá-
lem. Každému bylo jasné, že po opuštění 
areálu, pokud nebude střežen, tak v řá-
dech dnů se promění nájezdy „recyklistů“ 
v areál duchů, tak jako řada jiných opuš-
těných areálů, a již nikdy nebude obno-
ven.  Jednou z variant bylo převedení are-
álu na kraj. To se však ukázalo v krátkém 
časovém horizontu jako utopické. Proto 
se MO dohodlo s LOM o tom, že LOM 
areál převezme. 

Následovalo rozhodnutí ministra obrany 
ze dne 12.4.2013, kterým uložil našemu 
podniku „cíl zabezpečit provoz nemovi-
té infrastruktury včetně letiště tak, aby 
nedošlo k jakýmkoli škodám na majetku 
státu, následně zajistit rozvoj této lokality 
v součinnosti s vyššími správními celky a 
místní samosprávou. Dalším cílem je zís-
kání statutu civilního letiště, jehož bude 
podnik provozovatelem, který násled-
ně na základě smluvního vztahu s AČR 
umožní využití letiště letectvem AČR pro 
splnění některých úkolů výcviku, jakož i 
úkolů k zajištění obranyschopnosti státu.“  
Tím byl oficiálně spuštěn projekt převzetí 
celého areálu 23. základny vrtulníkového 
letectva včetně letiště Přerov-Bochoř.

Zbytek roku 2013 byl tedy ve znamení 
desítek jednání mezi LOM, různými útva-
ry MO, AČR, OVL, ÚCL, zástupci regionů 
apod. a samozřejmě samotného přebírá-
ní. Výsledkem tohoto bezprecedentního 
úsilí je, že došlo k převzetí 367 ha pozem-
ků, 243 staveb, 59 kusů kolové techniky, 
42 484 kusů ostatního movitého majet-
ku. Nebyli bychom toho dosáhli nebýt in-

tenzivní spolupráce mnoha zaměstnan-
ců na obou stranách. 

Od prvního okamžiku je areál střežen a 
udržován, takže až na úvodní drobné krá-
deže lze říci, že se areál podařilo uchránit 
od zničení.  To se netýká plánovaných 
demolic nevyužitelných a zchátralých 
budov, které vloni v areálu proběhly na 
náklady MO. 

Vojenské letiště oficiálně vzniklo v roce 
1937. S výjimkou období 1958-1974, 

kdy bylo zařazeno do sítě Čs. Aerolinií, 
bylo vždy využíváno výhradně armádou. 
Až v roce 1992 se objevuje první civil-
ní letecká společnost využívající letiště.  
Zajímavé bylo působení akciové společ-
nosti Regionální letiště Přerov patřící Olo-
mouckému kraji, Zlínskému kraji a Městu 
Přerov, která vznikla v roce 2009 s cílem 
uchovat a rozšířit civilní provoz na letiš-
ti tak, aby se stalo křižovatkou nákladní 
i osobní dopravy se středoevropským 
významem. Projekt předpokládal účast 
AČR na základně a přijetí dotace ve výši 
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půl miliardy, což se ani jedno nenaplnilo, 
a proto společnost v loňském roce ukon-
čila svou činnost.

AČR ukončila k 30.9.2013 provoz vojen-
ského letiště. Vzhledem k tomu, že LOM 
splnil všechny požadavky a dodal veškeré 
podklady, bylo mu uděleno povolení od 
1.10.2013 provozovat civilní veřejné vni-
trostátní a neveřejné mezinárodní letiště.  
Žádná navigační ani světelná technika, 
kterou tam AČR provozovala, nebyla ak-
ceptovatelná pro civilní letiště dozorova-
né ÚCL, a proto došlo k její demontáži.  V 
důsledku toho je aktuálně civilní letiště 
provozované pouze pro podmínky VFR 
den (létání za vidu) a se službou RADIO 
(dispečer na věži pouze poskytuje infor-
mace a neřídí tak provoz), což znamená, 
že to je letiště na úrovni „aeroklubového 
letiště“. Nutno ovšem dodat, že se jedná 
u luxusní letiště s udržovanou dráhou 
2500 x 60 m a mnoha pojezdovými plo-
chami.  Podařilo se také zprovoznit trav-
natou dráhu o délce 840 metrů a šířce 30 
metrů. Letiště nabízí palivové hospodář-
ství (JET A1, AVGAS 100LL) a velké hangá-
rovací kapacity a disponuje profesionální 
hasičskou jednotkou, která má mimo jiné 
k dispozici i vyprošťovací vozidla. Letiště 
aktuálně splňuje parametry pro provoz 
dle kategorie 2B, zájmem je ale postup-
ně rozšířit provoz na úroveň 3C, případně 
4C. Svým vybavením je schopné přijímat 
i velké dopravní vojenské a civilní letouny, 
vlastní totiž i mobilní energetické zdroje 
na spouštění letadel, automobil se stla-
čeným vzduchem a automobilní ohřívač 
pro přípravu letounů v zimě.  V roce 2014 
se na letišti uskutečnilo 3800 pohybů, 
což zatím není mnoho, ale věřím, že ne-
jen AČR ale i civilní letadla objeví kouzlo 
a možnosti našeho letiště a počty tak pů-

jdou nahoru.

V současné době se na správě areálu a 
provozování letiště podílí 31 zaměstnan-
ců. Provoz celého areálu generuje pro 
podnik nemalé náklady. Proto bylo s MO 
dohodnuto poskytnutí neinvestiční dota-
ce, díky které je dopad do hospodaření 
podniku v roce 2014 neutrální. Výjimku 
tvoří odpisy z vloženého majetku. Jedná 
se o nepeněžní náklady, které však nega-
tivně ovlivňují hospodářský výsledek. V 
roce 2014 tento dopad činil cca 12,5 mil. 
Kč.  Významnou roli v hospodaření také 
hrají příjmy zejména z pachtů pozemků 
a pronájmů různých staveb v areálu.  V 
tuto chvíli jsou již propachtovány všech-
ny zemědělské pozemky a bylo pronaja-
to 40 staveb.  Pracujeme na tom, aby se 
nám kromě drobných pronájmů podařilo 
do areálu přitáhnout i větší investory ide-
álně s návazností na letectví.  Jako příklad 
uvádím společnost NIRVANA SYSTEMS, 
která si na letišti pronajala tři budovy a je-
den hangár, jež rekonstruovala a soustře-
dila tam veškeré své aktivity. Tedy výrobu 
motorových paraglidů, montáž, prodej a 
servis vírníků včetně letecké školy

FLYWAY. Dále byla nedávno podepsána 
významná nájemní smlouva se společ-
ností Blaník CZ, která v našem areálu při-
pravuje obnovu výroby kluzáků L-23 Su-
per Blaník stavěných dříve v Kunovicích.  

I přes úspěchy v hledání partnerů a ná-
jemců je jasné, že takto rozsáhlý a náklad-
ný areál vyžaduje silnější náplň. Jednou 
z variant byla myšlenka mezinárodního 
letištního terminálu, kde by létala „vel-
ká“ letadla. Takové myšlenky, spojené se 
stamiliónovými investicemi, tady už byly.  
Bez vydatné podpory krajů nebo státu 

jsou nereálné. Navíc vzhledem k nedale-
kým letištím Ostrava-Mošnov a Brno-Tu-
řany, které mají sami problémy s přežitím, 
ztrácí tyto myšlenky své opodstatnění. 
Takže této variantě v podniku nefandí-
me.  Aktuálně je naší strategií držet leti-
ště nákladově při zemi, udržovat jej, po-
stupně jej vylepšovat a hledat investory. 
A zejména vylepšovat a rozšiřovat služby 
pro nejdůležitějšího zákazníka, kterým je 
AČR. Z mnoha jednání i z oficiálních do-
pisů náčelníka generálního štábu vyplý-
vá, že AČR chce nadále využívat letiště i 
pro své účely. Důkazem je i několik cviče-
ní, která zde v roce 2014 proběhla. Mezi 
nejzajímavější patřilo mezinárodní cvi-
čení speciálních sil, kdy z letiště působil 
mimo jiné i americký transportní letoun 
Hercules (MC-130H Combat Talon II).  Cí-
lem pro 2015 bude rozšíření těchto slu-
žeb zejména o poskytování paliva F-34.

V rámci zvyšování povědomí, že letiště 
stále žije, jsme uspořádali 4.10.2014 prv-
ní ročník Dne letiště Přerov, kam i přes ne-
přízeň počasí a malou propagaci dorazilo 
až sedm tisíc návštěvníků. Akci budeme 
letos opakovat. Zvažujeme dva možné 
termíny,  16.5. nebo 20.6.2015, tak dou-
fám, že se řada z vás na akci zastaví.

Pro lepší informovanost o letišti a možnos-
tech pro investory byly spuštěny samostat-
né webové stránky www.prerov-airport.cz. 
Letiště je aktuálně vedeno Ing. Josefem 
Jirkou (který má na starosti majetek, pro-
nájmy a provoz bývalého zázemí letiště) 
a Ing. Vlastimilem Martínkem (který má 
na starosti letecký provoz), proto v přípa-
dě nějakého dotazu nebo námětu se na 
ně neváhejte obrátit.

 Pavel Beran
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Vladimír Materna - podnikový veterán

Pan Vladimír Materna je skutečným „ve-
teránem“ našeho podniku. Pracuje zde již 
od svých osmnácti devatenácti let. Ke dni, 
kdy probíhal rozhovor na konci ledna, měl 
pan Materna s naším podnikem „nalétá-
no“ neuvěřitelných ……. 91 877 pracov-
ních hodin. Dnes pracuje jako kontrolor 
na vstupní  a výstupní kontrole pro letadla 
na letišti ve Kbelích. Tento podnikový „ve-
terán“, se kterým jsme si spolu s vedoucím 
odboru technické kontroly LT Petrem Stej-
skalem a ředitelkou personálního oddě-
lení Věrou Polaneckou povídali, zasvětil 
státnímu podniku LOM PRAHA prakticky 
celý život. Pracoval, jak sám říká, skoro na 
všem, co se tu za tu dobu opravovalo, ab-
solvoval mnoho zahraničních montážních 
výjezdů, a to i do exotických zemí. Naše 
více než hodinové povídání bylo nesmírně 
zajímavé a jistě by mohlo trvat hodin víc, 
možná i několik dní a vydalo by určite na 
celou knihu. Nutno dodat, že pan Mater-
na je velký vtipálek, takže o salvy smíchu 
během rozhovoru nebyla nouze. Tímto 
bych mu chtěl ještě jednou poděkovat, 
že si našel čas a podělil se s námi o svo-
je zážitky a zkušenosti. Náš dík patří také 
panu Stejskalovi, který se u pana Materny 
přimluvil a tak trošku ho do Malešic, kde 
se rozhovor uskutečnil, vylákal.

Jak jste se dostal k letectví? Pracoval 
nebo pracuje v tomto oboru někdo z ro-
diny?

Moji rodiče pracovali v úplně jiných odvět-
vích, takže jsem se k letectví dostal spíše 
náhodou. Bylo to díky umístěnce. Letectví 
mě zajímalo, takže když ta příležitost ten-

krát byla, sáhl jsem po možnosti pracovat 
v LOM. Co se týče mojí současné rodiny, 
tak akorát můj syn vystudoval Střední od-
bornou školu civilního letectví v Ruzyni, 
ale momentálně pracuje v jiném odvětví.

Jaké byly vaše začátky v LOM?

Jak už jsem říkal, nastoupil jsem hned po 
škole díky umístěnce. Ze začátku jsem tu 
byl na povinnou praxi no a za nějaký ten 
rok jsem se zařadil mezi normální zaměst-
nance. Prošel jsem více pracovišti, což 
bylo tehdy v rámci zapracovávání běžné. 
Chvíli jsem pracoval ve Staré Aerovce, kte-
rou má teď podnik v plánu opravovat, do-
stal jsem se i na „Pětku“ neboli Elektro. Za 
nějaký čas jsem se dostal na „Jedničku“ do 
Kbel, kde se v té době dělaly hlavně MiGy 
15, 19 a 21.

Dá se srovnávat fungování podniku teh-
dy a dnes?

No, to se upřímně dost dobře srovnat 
nedá. Rozdílů je skutečně mnoho. Ten-
krát byla úplně jiná doba. Výroba byla 
obrovská, takže byl dostatek všech dílů. 
Generální opravy se daly dělat tak, že 
se všechny díly mohly vyměnit za nové 
ihned. Dnes je situace bohužel jiná. Dílů je 
nedostatek, a proto se vše spíše opravuje, 
než mění za nové. Na druhou stranu pa-
radoxně, protože Rusové dodávali n-krát 
více dílů než bylo potřeba, měli jsme 
spousty dílů obrovský nadbytek, což také 
není ideální. Pokud jste například potře-
bovali pouze šroubky a podložky pro an-
ténu lokátoru, kolikrát vám z Ruska přišlo 
třeba 20 těch antén komplet. Dnes zase 
člověk kolikrát čeká na nějakou krabici i 
půl roku. Občas se navíc bohužel stane, že 
v ní je jiný obsah, než potřebujete. Trochu 
mi tu také chybí komunikace mezi vede-
ním a zaměstnanci. Dříve bylo vše tak ně-
jak jasnější. Dnes vlastně pořádně nevíme, 
co kdo dělá.

Našel byste tedy alespoň něco pozitivní-
ho na fungování podniku dnes?

Určitě. Líbí se mi, že je tu spoustu mladých 
lidí a spoustu nových nápadů. Já jsem sta-
rá škola, ale myslím, že pro budoucnost 
podniku to je pozitivní. Taky je pozitivní, 
že se opravuje hangár 51. Myslím, že až 
se dokončí jeho rekonstrukce a podaří se 
postavit zázemí, bude to určitě krok do-
předu. Opravy, které tu provádíme, jsou 
velmi nákladné a je jasné, že nejde vše 
udělat hned, ale věřím, že jdeme správ-

ným směrem.

Podíval jste se díky práci v LOM na nějaká 
zajímavá místa po světě?

Ani ne…byl jsem jenom v Keni, Kambo-
dži, Etiopii, v Indii, na Cejlonu, v Nikara-
gui (smích všech). Nejvíc mi v paměti ale 
utkvěla cesta do Izraele. Původně bylo 
naším úkolem pouze nahlédnout do do-
kumentace a říct co opravit půjde a co ne. 
Papíry jsme prohlédli a odevzdali. Hned 
na to k nám přišel jeden z tamějších šéfů 
s otázkou, kdy přijedou lidi…? Odpově-
děl jsem mu, že o žádných dalších lidech 
nevím, a že jsem tu jen já s kolegou. Jeho 
reakce byla překvapivá: „Slíbili jste, že 
nám vrtulník rozeberete, tak je potřeba 
to udělat.“ Šel jsem hned tedy telefonovat 
tehdejšímu řediteli podniku a vysvětlil mu 
situaci. Chvíli se zamyslel a pak řekl „Pro-
sím tě, vždyť ten vrtulník znáš jako nikdo, 
tak jim ho rozeber“ (smích všech)…no a 
dopadlo to tak, že jsem tam s kolegou 
strávil krásné tři měsíce.

Je pro Vás LOM srdeční záležitostí? Do-
vedete si vůbec představit, že byste pra-
coval jinde?

No, ve svém věku si to už samozřejmě těž-
ko dovedu představit. LOM je můj život. 
Jsou samozřejmě chvíle, kdy by do toho 
člověk nejradši, jak se říká, kopnul, ale to 
je samozřejmě všude a bez toho by to ne-
šlo. Je tu hodně skvělých lidí. Někteří to tu 
berou jako normální zaměstnání a nejsou 
tak zapálení a pak jsou tu ti takzvaní srd-
caři. Určitě jsme ale všichni nějakým způ-
sobem tím letectvím „poznamenáni“.

Vy sám sebe řadíte spíše mezi ty srdcaře 
nebo mezi ty méně zapálené?

Sám sebe řadím spíše mezi takový ten 
střed. Myslím si, že je to lepší, protože 
některé věci je potřeba řešit s chladnou 
hlavou, aby tam ta vášeň pro letectví až 
tolik nezasahovala. Nejsem „šílenec“, kte-
rý by tu musel být 24 hodin anebo nějak 
experimentoval. Pracuju tak, abych splnil, 
co mám a všichni byli spokojeni. Je prav-
da, že tu ale někdy jsem i v sobotu…třeba 
zrovna teď tu poslední (smích). Svoji práci 
mám velmi rád a celkově i letectví, proto-
že je to celý můj život. 

 Věra Polanecká a Michal Jágrik
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Fotostory - Nejmodernější Mi-171Š na světě

Zajímalo vás někdy, co všechno umí zaměstnanci v našem oddělení modernizací? Podívejte se jak se dá ze starého ruského vrtulní-
ku vytvořit mašina, která splňuje ty nejvyšší standarty pro vojenské vrtulníky. 

Na palubě má tato Mi-171Š nový moderní avionický komplex skládající se z moderních radiostanic (systém COM 1 až 5) s mož-
ností krypto komunikace a satelitní komunikace. Dále se komunikace skládá z nového intercomu NAT. Navigace je zabezpečena 
vojenským GPS přijímačem s možností PPS spolupracujícím s digitální mapou a systémem radionavigace RNAV – VOR, ILS DME atd 
a inerciální navigací INS. Jádrem systému je FMS, která je zaintegrována v avionickém komplexu. Dále je vrtulník vybaven civilní i 
vojenskou identifikací a systémem ELT. Najdete na něm i meteoradar s hlavicí FLIR a vyhledávacím systémem BlueForce Tracking 
System. Všechny výše uvedené avionické úpravy jsou zastavěny v novém moderním modulárním kokpitu. Celý vrtulník je NVG 
kompatibilní, a to jak vnitřní osvětlení společně s přístroji, tak i veškeré externí osvětlení. Vrtulník může být použit v režimu NVG 
friendly i NVG only. Vrtulník je vybaven systémem vlastní ochrany skládajícím se ze tří částí: MWS v 5ti senzorové konfiguraci, dále 
pak IR jammer a EVU. „Stosedmdesátjednička“ je dále vybavena novým pancéřováním z lehkých materiálů a to jak v kokpitu, tak i v 
nákladové kabině. Ve vrtulníku je na pravých dveřích instalován M-134DH Minigun a může být instalováno i slaňovací zařízení SR-1 
pro výsadky klasickým slaněním nebo fast-rope. Veškeré výše uvedené úpravy byly navrženy a zastavěny v LOM PRAHA s.p. Poslední 
fáze modernizace proběhla za podpory americké vlády pro mise SOATU.
 
 Michal Jágrik a Jan Kalita
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Stav vrtulníku po modernizaci - osazen FLIR, senzory MWS, 
novým pancéřováním, meteoradarem

Původní stav exteriéru kokpitu vrtulníku

Nákladový prostor s novými pancíři

Dveře po instalaci slaňovacího systémuDveře po instalaci minigunu

Původní nákladový prostor
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Levá deska po osazení multifunk. displeji

Původní vzhled kokpitu

Střední pult s modernizovanou avionikou Pravá deska po osazení multif. displeji

Kokpit v NVG kompatibilním režimuNově přidaný Pult odpovídačů



NEW RNAV (RADIO NAVIGATION), 
VOR/ILS/DME/MB

INFRARED JAMMER

LIGHTWEIGHT ARMOR

MWS (MISSILE 
WARNING SYSTEM)

COM (ANTENNAS OF THE NEW COMMUNICATION 
SYSTEM INCLUDING CRYPTO FUNCTION)

FLIR TURRET (FORWARD 
LOOKING INFRARED)

WXR (WEATHER RADAR)
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Ocasní nosník v původní verzi

Původní sedačky Nově opancéřované sedačky se samonavíjecími pásy

Ocasní nosník po modernizaci 
- osazen novými anténami a NVG 

kompatibilními světly



Nálet hodin
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem

L-39 1 249 1 524 1 664 1 564 1 599 1 715 1 428 28 235 1 055 1 015 13 076

Z-142 1 224 1 902 1 080 1 422 1 403 1 081 747 2 013 1 831 1 794 1 426 15 923

L-410 366 537 560 276 634 303 438 579 523 165 144 4 525

Mi-2 515 1 059 1 053 795 1 192 865 849 845 180 94 340 7 787

Mi-17 0 0 15 347 428 676 276 871 1 316 855 965 5 749

EV-97 0 0 373 336 399 329 266 315 299 144 120 2 581

Z-142 + Z-43 0 0 0 0 0 0 0 0 56 181 295 532

CELKEM 3 354 5 022 4 745 4 740 5 655 4 969 4 004 4 651 4 440 4 288 4 305 50 173
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CLV oslavilo 10 let

50 000 odlétaných hodin úspěšně za námi

S koncem roku 2014 se uzavřela jedna z kapitol Centra leteckého výcviku. Loni jsme totiž oslavili 10 leté výročí, skončila exkluzivní 
8 letá rámcová smlouva na výcvik pro AČR a dosáhli jsme 50 000 odlétaných hodin. 

Určitě Vás nechci unavovat statistikami a čísly, charakterizujícími naši práci. Jeden údaj mi však dovolte uvést: za dobu naší existen-
ce prošlo Centrem celkem 322 pilotů ve výcviku, z toho někteří opakovaně (nepropadli :), pouze postupně sedlali různé stroje) a 
z nich celkem 209 bylo pilotů z AČR. 

V roce 2014 jsme dosáhli historického náletu 50 000 hodin.

Začátky, jako každé, byly těžké a bolestné. Vše začalo rozhodnutím MO o zrušení 34.zSpecL, které se poprvé objevilo v médiích 15. 
11. 2002. Tato základna plnila letecký výcvik pro AČR. Proto byl v průběhu roku 2003 zpracován projekt Centra leteckého výcviku 
pro AČR, na základě kterého vláda ČR 17. 12. 2003 přijala usnesení č. 1281, kterým rozhodla, že nákup služby leteckého výcviku 
pro AČR od roku 2004 provede MO od státního podniku LOM PRAHA a jeho nově vzniklé divize CLV.

V počátcích CLV byla velká neznámá, jak vlastně budeme existovat, z čeho žít a hlavně jaká bude první smlouva na výcvik s AČR. 
Díky nezměrnému úsilí všech (nesmíme zapomenout na významnou úlohu bývalého ředitele plk. Ing. Miroslava Brože) se podařilo 
smlouvu uzavřít a CLV mohlo k 1. 1. 2004, resp. k 15. 3. 2004, kdy byla podepsána smlouva o poskytování leteckého výcviku na 
první 3 roky, zahájit plnohodnotný provoz a výcvik. 

V prvních letech jsme museli vybudovat všechna oddělení a personálně je zajistit, zabezpečit náhradní díly, logistiku, letový provoz 
a především ohromné množství dokumentace k leteckému výcviku a provozu. Naše první flotila se skládala ze 4 typů letadel, na 
kterých byl výcvik poskytován. Pronajaté prostory, mnohdy ve značně nevyhovujícím stavu, jsme museli upravit a zrekonstruovat. 
Museli jsme provést řadu dalších a dalších věcí, které s sebou průběžně přinášel čas, potřeby a požadavky.

V roce 2006 jsme uzavřeli druhou a pevně věřím, že ne poslední smlouvu na letecký výcvik pro AČR. Opět jsme prošli náročným 
vyjednáváním a museli dlouze prokazovat, i před Nejvyšším kontrolním úřadem, že jsme optimální poskytovatel leteckého výcviku 
pro AČR. Nová smlouva nám umožnila pokračovat v dalších rekonstrukcích prostor a zázemí CLV. V roce 2007 jsme převzali do 
výcviku typ Mi-17, ke kterému jsme dovybavili logistiku, KMT a další. V oblasti letecké techniky jsme provedli modernizaci vrtulníků 
Mi-2, letounů L-39, vše vlastními silami a ve vlastních prostorech.

Další a podstatný milník CLV byl rok 2011, kdy jsme přivítali první zahraniční posluchače z Afganistánu. Asi se nemusím zmiňovat 
o velkém kusu práce a příprav, které nám tento výcvik zajistili. Do dnešního dne proběhlo 9 kurzů pro Afganistán a USA, ve kterých 
jsme cvičili jak piloty, tak palubní techniky. Další zahraniční posluchači byli z Burkiny Faso, Keni, Polska a Lotyšska, opět na typu 
Mi-17. V historii CLV byl také proveden první kurz s využitím technologie nočního vidění tzv. NVG, ještě na základně AČR Přerov.

Zatím poslední rozvoj CLV byl opět v roce 2011, kdy jsme vybudovali a uvedli do provozu v rekordně krátkém čase Takticko - simu-
lační centrum pro taktický výcvik pilotů JAS-39 a L-159. V zásadě samé pozitivní ohlasy účastníků cvičení a návštěv jsou důkazem 
vysoké kvality poskytovaných služeb. Troufám si říct, že naše TSC je modernější než původní vzor, tj. TSC provozované ve Švédsku. 
Velký dík za to patří a patřil vedení TSC a naší dceřiné společnosti VR Group, která simulátor na klíč postavila. TSC v průběhu krátké 
doby prokázalo svou schopnost, mělo tu čest hostit delegace GUG, cvičení Mini Tiger Meet a v loňském roce provedlo první distri-
buované simulované propojené cvičení s obdobným centrem ve Švédsku, kde se výcviku a misí zúčastnili piloti pěti zemí.
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Na závěr mi dovolte zmínku o tom nejcennějším, co rozhoduje o kvalitě poskytovaných služeb, a to jsou kvalifikovaní lidé 
na příslušných místech. Jsou to naši zaměstnanci pod dohledem OVL a za přispění AČR, kteří všechny naše úspěchy obrazně 
řečeno postavili nejen rukama, ale také hlavou. Upřímně obdivuji a oceňuji znalosti, nadšení, přístup a elán drtivé většiny z vás. 

Když jsem psal v úvodu, že skončila jedna z kapitol CLV, chtěl jsem tím naznačit, že nás čekají významné úkoly. Jedním z hlavních 
je dotažení aktuálního vyjednávání s MO ohledně nové smlouvy na výcvik pro AČR. Druhým z úkolů je vyřešení náhrady vrtulní-
ku Mi-2 a s tím související pravděpodobné zavedení nového lehčího vrtulníku a modernizace avioniky L-39. 

Pevně věřím, že letošním rokem začínáme psát neméně úspěšnou další kapitolu CLV.

 Pavel Mareš – ředitel Centra leteckého výcviku
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Milan Hos

Pozice: Specialista pro bezpečnostní 
systémy a režimy

Věk: 43

Stav: Šťastně ženatý

Znamení: Štír

Životní krédo: “Podle toho jak se lidé 
chovají ke mně, chovám se já k nim.”

Co o něm určitě nevíte: Milan dělá 
ve volném čase rozhodčího na 
dětských modelářských soutěžích.

Linda Tamchynová

Pozice: Specialista řízení rizik

Věk: 36

Stav: Šťastně vdaná

Znamení: Kozoroh

Životní krédo: “Nikdy není tak špatně, 
aby nemohlo být ještě hůř.”

Co o ní určitě nevíte: Linda má 
na svém kontě přes 300 seskoků 
padákem.

Bezpečnostní duel

Milí čtenáři, 

rád bych vám představil novou rubriku 
Duel. Její vydání najdete v každém čís-
le LOMnovin. V této pravidelné rubrice 
si vždycky pozvu dva z vás a těm budu 
klást otázky a navrhovat témata s cílem 
vyvolat mezi nimi diskuzi. Kam se disku-
ze bude ubírat a co vše na sebe duelanti 
prozradí je už pak jen na nich. 

V aktuálním Duelu proti sobě stojí krás-
ná žena a zkušený muž. Nazval jsem ho 
„Bezpečnostní“, protože pozvání do něj 
přijali dva zaměstnanci z útvaru ÚBKŘ, a 
to Linda Tamchynová a Milan Hos. Me-
dailonky obou a to, o čem jsme si poví-
dali, najdete v tomto vydání rubriky Duel. 

Vaše pozice jsou jasně definované, ale 
co všechno se pod jejich názvem skrý-
vá? Co přesně v LOMu děláte?

Linda: „Já se věnuji bezpečnosti jako cel-
ku. To znamená nejen zajištění ostrahy, 
ale i zabezpečení areálů, ochraně majet-
ku, opatření pro hospodářskou mobi

lizaci a samozřejmě i například řešení a 
zabezpečování vstupů a vjezdových po-
volení.“

Milan: „O mě je známo, že spravuji náš 
CRM systém AthenA, kteráž to sama o 
sobě má dost široký záběr. Nestarám se 
pouze o Athenu, ale také o další systé-
my.“ 

Baví vás vaše práce nebo byste chtěli 
zkusit dělat něco jiného?
 
Linda: „Já jsem spokojená, takže asi ne.“

Milan: „Upřímně, o tom jsem nepřemýš-
lel. Práce mě baví a nevidím důvod jí mě-
nit.“

Jak dlouho jste v LOMu, a kde jste pra-
covali předtím?

Linda: „Jsem tu necelé 2 roky a předtím 
jsem dělala obdobnou práci v ČSA.“

Milan: „Já jsem v LOMu osm měsíců. 
Předtím jsem pracoval ve zpravodajské 
službě…“

Aha…no a co přesně jste tam dělal?

…chvíle ticha a pak smích všech :), do 
kterého vstupuje Milan: „No tak to už je 
samozřejmě utajovaná informace, a to i 
po skončení služebního poměru.“

Linda je tu necelé dva roky a Milan pou-
ze osm měsíců. Zaměstnanců, kteří jsou 
tu „nově“ je tu víc, já sám tu nejsem 
dlouho. Proč myslíte, že k takové obmě-
ně dochází?

Linda: „Asi to bylo potřeba. LOM potře-
boval trochu oživit.“

Milan: „Tak samozřejmě mění se doba, 
mění se zákony, mění se povinnosti a to 
většinou znamená i obměnu lidí. Nejde 
žít v minulosti.“

Linda: „Hlavně si myslím, že třeba mla-
dí lidé můžou do státního sektoru vnést 
nové vjemy, nové názory a třeba i nové 
postupy. Podle mě není na škodu, když 
se například prolínají některé věcí ze stát-
ního sektoru s věcmi z komerční sféry. 
To sem právě vnáší ta obměna lidí. Ne-
tvrdím ale určitě, že je vždycky dobré ty 
lidi nahradit, ale určitě si myslím, že noví 
mladí lidé s sebou můžou přinést něco 
zajímavého.“ 

Milan: „To je pravda. Nové zkušenosti, 
nový pohled na věc, nový přístup… mys-
lím si, že to je jen ku prospěchu věci.“

Linda: „Souhlasím, já osobně to určitě 
beru jako pozitivum.“

Co pro vás znamená LOM? Je to pouze 
místo, kam chodíte vydělávat peníze 
nebo i něco jiného?

Linda: „Já za sebe musím říct, že LOM 
pro mě znamená výborný kolektiv. Navíc 
tu mám zajímavou práci. Je přínosné vy-
zkoušet si obdobnou práci v soukromém 
i státním sektoru. Dává mi to možnost 
srovnávat. V LOMu, coby státním podni-
ku, se spousta věcí musí dělat jinak, než 
jsem byla zvyklá, což pro mě byla výzva. 
Jsem ráda, že jsem si díky tomu mohla 
rozšířit obzory.“

Milan: „Kolektiv je tu úžasný, lidi si vychá-
zí v rámci možností vždy vstříc. Je tu také 
obrovský potenciál těch lidí. Kdokoliv s 
kým jsem se tu zatím potkal, vždy hledal 
způsob, jak „to“ udělat a nehledal dů-
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vody a výmluvy, proč něco udělat nejde. 
Což je ve státním sektoru vzácné. Spíše 
jsem se ve svém předchozím působišti 
totiž setkával s opačným trendem. My-
slím tím hledání důvodů proč něco ne-
dělat…zákonných důvodů. V LOMu se 
naopak vždy hledá cesta jak „to“ udělat 
a v rámci pravidel.“

Oba jste mluvili o skvělém kolektivu, ve 
kterém pracujete. Máte tu někoho, kdo 
by se dal nazvat vašim přítelem?

Linda: „Ano určitě.“

Milan: „Já také.“

Co třeba vy dva konkrétně? Jak dobře se 
znáte?

Linda: „Dobře se známe“ …smích :)

A pouze pracovně nebo se i třeba vídá-
te soukromě?

Milan: „Řekl bych, že ten vztah pracovní 
se postupem času asi vždy začíná měnit 
ve vztah přátelský.“

Linda: „Určitě. Soukromě se moc ale ne-
vídáme. Není na to bohužel čas, proto-
že všichni máme svoje rodiny. Občas se 
sejdeme i spolu s dalšími kolegy, to ano. 
Není to ale tak, že bychom se scházeli 
pravidelně“ …zamyslí se „No a navíc se 
vidíme celý den v práci, takže to nám sta-
čí.“…smích :)

A víte o nějakých vašich společných 
zájmech? O Milanovi vím, že je zdatný 
modelář…

Milan: „Ano asi víme. Oba jsme velcí fan-
dové do letectví. Já osobně do letecké 
historie.“ 

Linda: „Milan je velký fanoušek a já jsem 
letadly tak trochu odkojená, táta se vě-
noval létání a pracoval mnoho let v le-
tecké dopravě. Věnovala jsem se skákání 
(padákem pozn. red.)  a díky aeroklubu 
i práci v ČSA jsem se pořád pohybovala 
kolem letectví.“

Milan: „Mě letadla bavila od malička. Vy-
učil jsem se ve Vodochodech. Pak jsem 
díky armádě dělal u výsadkářů, což mě 
bavilo, protože jsem zůstal u letadel. 
Takže mě moje záliba provází celým ži-
votem.“

Všiml jsem si, že občas chodíte společně 
na obědy. Řešíte na nich pracovní věci?

Linda: „Většinou se snažíme práci neřešit 
a spíše si odpočinout.“

Milan: „Přesně tak. Oběd je dle mého ná-
zoru oáza nepracování v pracovní době.“

Co říkáte na kvalitu jídla tady u nás v 
Malešicích?

Linda: „Jako určitě je to lepší, než to bylo. 
Osobně nemám nic proti velikosti porcí, 
protože já toho až tolik nesním. Myslím si 

ale, že se z nabídky vytratila rozmanitost. 
Navíc řekla bych, že v jednoduchosti je 
síla. Občas by se dalo uvařit určitě jedno-
dušší jídlo dobře, než zbytečně překom-
binovávat…což může být v konečném 
důsledku kontraproduktivní.“ 

Milan: „Když jsem přišel do LOMu, tak to 
bylo, co se týče jídla, velké rozčarování, 
protože to tu byl ještě starý dodavatel. 
V každém případě se teď jídlo zlepšilo. 
Hlavně v začátcích to bylo moc dobré. 
Sice menší porce, ale výborného jídla. 
Poslední dobou mám ale pocit, že to pře-
chází do stagnace.“

Teď bych se rád konkrétněji zaměřil 
na vaši práci. Máte pocit, že byste vy v 
ÚBKŘ měli jít lidem příkladem? Cítíte to 
jako vaši povinnost?

Linda: bez rozmyslu: „Určitě! Pokud po 
někom něco chceme, tak to musíme 
sami také tak dělat.“

Milan: „To je pravda. Otázkou je ovšem, 
jestli ti lidé ten příklad chtějí vidět nebo 
ne.“

Linda: „My jsme například zvyklí praco-
vat i po pracovní době z domova a být 
na telefonu 24 hodin denně. Například 
když volá ostraha v jedenáct večer, že po-
třebuje něco vyřešit, tak to samozřejmě 
musím řešit.“

Milan: „Každá funkce má svoji přidanou 
hodnotu, ale také přidanou povinnost. U 
některých lidí je zkrátka potřeba, aby na 
tom telefonu byli. Pokud mají nějakou 
zodpovědnost například za lidi nebo za-
kázky, tak to samozřejmě asi patří k jejich 
práci. Celkově ale podle mě málokdo 
tady dokáže zabouchnout dveře a říct, že 
už má po pracovní době, a že nepomů-
že. To ale určitě souvisí s už zmiňovaným 
dobrým kolektivem a velkým počtem 
osobnostně kvalitních lidí, kteří v podni-
ku pracují.“

Linda: „Rozhodně souhlasím. Souvisí to 
určitě s mírou zodpovědnosti toho člově-
ka a také s určitou loajalitou.“

Porušili jste vy osobně někdy nějaké z 
nařízení, které hlásáte?

Linda: „Osobně jsem nic neporušila. 
Občas je potřeba udělat malý ústupek, 
pokud se jedná o urgentní věc, navíc ve 
prospěch podniku. Důsledně trváme na 
dodržování všech pravidel, ale jsou chví-
le, kdy je potřeba situaci přehodnotit. 
Bezpečnost není jen o pravidlech, ale i o 
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vyhodnocení situace a vhodné reakci.

Milan: „Každá výjimka dělá zlo. Vždycky 
dělá zlo v celém systému. Proto se snažím 
neporušovat a neobcházet absolutně 
žádné nařízení nebo postup. Uznávám, 
že je možné, že nějaké postupy třeba 
stoprocentně neznám, ale rozhodně nic 
neobcházím vědomě.“

Pojďme se bavit o Atheně. Vnímáte ne-
gativní reakce okolí na povinnost jí pou-
žívat?

Milan: „Tak za prvé bych chtěl říct, že pra-
vidla určuje vždy někdo jiný než my. Vět-
šinou tato rozhodnutí vychází z legislati-
vy. Dle mého názoru ta pravidla potom 
jako profesionál musím ctít. Pro spoustu 
lidí, kteří jsou tu dlouho nebo mají těsně 
před důchodem je AthenA velice těž-
kou věcí a vždycky bude. Snažím se jim 
vycházet vstříc a pomáhat jim co nejvíce 
je to možné. Myslím si ale, že každý člo-
věk když chce, tak je schopný naučit se 
v Atheně pracovat. Musí ale chtít. Někdy 
to ale naráží na to, že si ten dotyčný mys-
lí, že nemusí, i když mu to nařizuje napří-
klad zákon o archivnictví…je to opět o té 
profesionalitě. Buď umím pracovat podle 
pravidel, nebo ne.“

Linda: „Já s Athenou problém nemám. 
Byla jsem u jejího zavedení a vidím to 
jako pozitivní krok. V určitém ohledu 
se to může zpočátku někomu jevit jako 
zdvojnásobení práce, ale rozhodně je 
to krok dopředu. My spíše bojujeme s 
tím, aby nastavené postupy všichni za-
městnanci dodržovali. Očekávám, že si 
na Athenu časem všichni zvyknou a ne-
budou ji vnímat jako problém.“…zamyslí 
se „V souvislosti s tím, jak jsme se bavili o 
nových zaměstnancích mne napadá, že 
pro ně je to vlastně výhoda. Začínají pra-
covat se systémy hned od začátku. Pro-
blém je spíše u lidí, kteří tu pracují déle,  

jsou na něco zvyklí a teď se musí učit pra-
covat s novými systémy.“

Milan: „Vždycky je to o člověku. Nezáleží 
na tom, jestli je mladý nebo starý. Zále-
ží na tom, jestli se s tím systémem chce 
naučit pracovat nebo ne. Pokud máte k 
něčemu od začátku odpor a používat to 
nechcete, budete se tomu vždycky vyhý-
bat a nikdy se to nenaučíte.“

Máte pocit, že ÚBKŘ udělalo v poslední 
době nějaké nepopulární kroky? Nemy-
slím teď přímo Athenu…

Linda: „Já si nemyslím.“

Milan: „A já si zase myslím, že Bezpeč-
nost dělá vždycky nepopulární kroky. 
Nikdo z „bezpečáků“ to ale nedělá z 
nějakého rozmaru. Ta nařízení jsou vždy 
důsledkem nějaké legislativy. Když na-
příklad na základě všeho co se ve světě 
děje přijmou poslanci opatření, že kde-
koliv se skladuje bezpečnostní materiál 
a do teď tam stačilo dát dveře a zámek, 
bude od teď muset být kamerový systém 
a elektronické zabezpečení, budeme to 
i my muset reflektovat. Kde jinde už by 
se měli dodržovat zákony než ve státním 
podniku. Bezpečnost ale podle mě bude 
vždy nepopulární. Vždyť co je populární-
ho na tom, když někomu něco přikazuje-
te nebo zakazujete.“

Linda: „Většina změn je z počátku ne-
populární. Naposledy to bylo například 
vyhrazení míst pro kuřáky. Myslím ale, že 
lidé určitě chápou, že to není jen nějaký 
náš rozmar, ale že vše vychází z předpisů 
a my je pouze realizujeme. A pak samo-
zřejmě dohlížíme na to, aby se vše dodr-
žovalo.“

Kdybyste měli tu páku tady něco 
změnit, co by to bylo?

Linda se zamyslí: „No…já bych chtěla, 
aby tu bylo víc kamer“…smích :) „Ne ale 
vážně, z pohledu bezpečnosti nám tu ka-
mery v areálech hodně chybí. Areály jsou 
rozlehlé a bez těchto prostředků je uhlí-
dat bezpečnost ve dvou lidech (ostraha 
pozn. red.) velmi složité.“

Milan: „Já souhlasím. Zabezpečení ob-
jektu by zde mohlo být mnohem lepší a 
vlastně by i mělo a kamery jsou v tom vel-
ký pomocník. Přeci jenom operujeme tu 
s leteckými motory a technikou. Ono čím 
lépe zajištěný areál, tak tím více zakázek 
citlivého charakteru.“

Linda: „Je pro nás určitě i dobrá vizitka, 
když zákazník vidí, že je o jeho majetek 
dobře postaráno.“

Milan: „Co se týče toho, kdybych tu mohl 
něco změnit, tak za sebe musím říct, že 
bych udělal úplně fantastické místo ze 
staré Aerovky. To je totiž místo, kde za-
čalo letectví v České republice. Bez těch 
dvou hangárů co tam jsou, by tu možná 
žádná z těchhle fabrik nestála. Nápadů 
by bylo spoustu, ale vše je samozřejmě 
o penězích. Já osobně bych z toho udě-
lal místo, kde by se mohli setkávat od-
borníci, nadšenci, a které by LOM mohl 
využívat jako místo, kam by vodil napří-
klad svoje zahraniční návštěvy, kterým 
by ukazoval, kde to všechno začalo.“ 

 Michal Jágrik
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57+53+14+17
80+74+39+31 5 321 MWh

4 938 MWh

15,4 Mil. Kč

12,8 Mil. Kč100+72+55+45 67 662 Gj

48 337 Gj

22,0 Mil. Kč

18,4 Mil. Kč44+41+9+10 28 605 m3

26 681 m3

3,5 Mil. Kč

3,9 Mil. Kč

Energetická osvěta

Jak jsme vloni v pražských lokalitách hospodařili s energiemi a vodou?

V loňském roce jsme v pražských lokalitách díky lepším cenám a nižší spotřebě ušetřili 2,6 mil Kč za elektrickou energii a 3,6 mil. Kč 
za teplo. V Pardubicích nepůsobíme ve standardních tržních podmínkách a jejich spotřebám se budeme věnovat jindy.

Elektřina

2013
2014

V roce 2014 byly vysoutěženy lepší ceny v aukci a byla zahájena postupná výměna starého osvětlení za úsporné a došlo také k 
výměně regulace účiníku rozvodny. 

Teplo

2013
2014

Objekty se vytápějí dle požadavků jednotlivých provozů a norem k technologii výrobního procesu. V roce 2014 jsme změnili ob-
sluhující firmy, zlepšili regulaci dle venkovní teploty, provedli generální opravu kotle a částí hlavních rozvodů a regulačních prvků, 
pokračovali jsme ve výměně oken, a zateplování nově rekonstruovaných objektů.

Voda a kanalizace

2013
2014

Spotřeba vody nám klesla, ale došlo ke zdražení jednotkových cen vodného a stočného a ke zvýšení koeficientu srážek. Bohužel 
tuto komoditu není možné soutěžit a jsme tak rukojmími monopolního dodavatele. Ve všech objektech probíhají nejnutnější opra-
vy vnitřních rozvodů a pravidelně se sledují odběry pro včasné zjištění skrytých poruch. 

Podnik se snaží ovlivnit úspory za energie nákupy levnějších komodit na aukcích, modernizací technologií odběrných zařízení a co 
nejefektivnější regulací přenosu. Toto však nelze donekonečna, spíše jen na hranici cen na burzách.

Přispět každý z nás může maličkostí, zhasnutím při odchodu, přivřením ventilu topení pokud je změna počasí, ohlášením protéka-
jícího kohoutku nebo WC.

Pojďme to zkusit, nic to nestojí ani nebolí!

 Ivana Česenková
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Střípky z personalistiky

ABECEDA 

Audit - Slovo audit je slovo do češtiny převzaté a jeho výstižnějším českým synonymem je slovo prověrka. Tedy audit = prověrka. 
Podle definice v normě ISO 9000:2000 jde o proces, který je systematický, nezávislý a dokumentovaný, s cílem posoudit shodu 

s auditními kritérii. Tato definice normálnímu uživateli moc neřekne. Z kvalitářského pohledu je tedy audit proces posuzování sho-
dy se stanovenými požadavky. A co jsou to ty požadavky? Jsou to požadavky například normy ISO 9001, nebo normy ISO 13485, 
nebo ISO TS 16949, požadavky jiných technických norem (zvláště v tzv. regulované sféře). Kromě normativních požadavků zahr-
nují některé audity i různé zákonné (regulatorní) požadavky. Může jít například o požadavky stanovené v Nařízeních Vlády, které 
stanoví technické požadavky na výrobky. Samozřejmou součástí auditů jsou i požadavky interních firemních předpisů a pracovních 
postupů. Co se týče auditů, je jich celá řada, jako jsou audity systém environmentálního managementu, audity personální, výrob-
kové audity, softwarové audity, energetické audity, a kupodivu i finanční audity.

V roce 2015 nás čeká zhruba 34 auditů. Dne 27. ledna 2015 provede certifikační orgán CSQ-CERT České společnosti pro jakost pra-
videlný každoroční audit ISO. Další externí audit podle ČOS051622 provedou auditoři Úř OSK SOJ ve dnech 24. - 25. února 2015. 
S cílem přípravy na tyto audity proběhnou v podniku v lednu a únoru interní audity. Děkujeme za přípravu pracovišť a spolupráci 
při auditech.

Kolektivní smlouva 2015

Dne 10. prosince 2014 byla ředitelem podniku, Ing. Romanem Planičkou a předsedy odborových organizací, panem Miroslavem 
Adamcem a panem Milanem Hruškou, podepsána „Kolektivní smlouva 2015“.

I v letošním roce 2015 jsou, dle ujednání zakotvených v této Kolektivní smlouvě, zachovány významné výhody pro zaměstnance podni-
ku (např. týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci pro zaměstnance i jeho 
rodinné příslušníky, příspěvek na stravování, vyšší rozsah náhrady mzdy při důležitých překážkách v práci a další). 

Současně také došlo k úpravě v oblasti odměňování, kterou je navýšení osobního ohodnocení. Dále došlo k úpravám v oblasti FKSP, 
konkrétně v oblasti příspěvků na kulturní a sportovní akce, kdy mohou být tyto akce realizovány individuálně a nikoliv skupinově, jak 
tomu bylo doposud. 

Úplné znění Kolektivní smlouvy pro rok 2015 je zveřejněno ve složce _LO na X. Originály podepsaných výtisků jsou dále k dispozici u 
předsedů odborových organizací a také na personálním oddělení.

Josef Středula jednal s odboráři a vedením státního podniku LOM PRAHA s.p.

Na pracovní návštěvu mezi odboráře státního podniku LOM PRAHA zavítal dne 6. ledna předseda Českomoravské konfederace odbo-
rových svazů (ČMKOS) Josef Středula v doprovodu předsedkyně ČMOS civilních zaměstnanců armády Jitky Šebkové.

Jednání se zúčastnili členové závodních výborů a předsedové odborových organizací z provozů Malešicích a Kbely Milan Hruška a 
Miroslav Adamec. Informovali hosty například o firmě a pracovních podmínkách asi 850 zaměstnanců.

Podnikové odboráře, hosty 
předsedu J. Středulu a J. Šeb-
kovou přijal ředitel Roman Pla-
nička. Spolu s dalšími manažery 
podniku informovali hosty o 
tradici i současnosti podniku a 
o dalším rozvoji sociálního dia-
logu a možnostech spolupráce. 
Josef Středula nabídnul man-
agementu pomoc při řešení ně-
kterých dílčích problémů. Patří 
mezi ně například možnost vy-
jmutí podniku z působnosti zá-
kona č. 137/2006 o veřejných 
zakázkách, což by umožnilo 
podniku nákup náhradních dílů 
bez zprostředkovatelů, což by 
výrazně snížilo náklady.  
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PRACOVNÍ VÝROČÍ

V prosinci 2014 a v lednu 2015 dosáhli významného pracovního výročí:

20 let   
Čihák Jan, vedoucí oddělení obchodně-technických služeb, ZLT 
   
30 let   
Zajac Jiří Ing., vedoucí odboru technických útvarů pro letadla, TÚ 
Hansík Břetislav, nálezový technolog, ZLT 
Šmidlík Milan, letecký mechanik, ZLT 
Fiala Jan, technik renovací a řízení provozu, ZLT 
   
35 let   
Holečková Irena, nákupčí, ÚLOG 

Jménem vedení podniku přijměte poděkování za odvedenou práci. Přejeme vám mnoho spokojenosti a pracovních úspěchů.

„ZKRÁTKA ZKRATKA“!

HR, čte se [ejč ár], je zkratka pro Human Resources, tedy česky lidské zdroje. Dříve personalistika. Dnešní obor však je nesmírně daleko 
od pouhé personalistiky, krom náboru a výběru zaměstnanců, jejich propouštění, vzdělávání, zpracování mezd atp., se zabývá také 
motivací, hodnocením, odměňováním a benefity, sleduje a spolubuduje firemní kulturu, je skutečným uznávaným partnerem mana-
gementu v byznysu, ve změnách, ve strategii.
 Věra Polanecká

ODBORY ZVOU

ZÁJEZDY PLÁNOVANÉ NA ROK 2015

I) 16.4.2015 – POLSKO KUDOWA ZDROJ

Pořádá: ZV OO při LOM PRAHA s.p. – MALEŠICE
Odjezd: 6,00 hod od LOM PRAHA s.p. – Malešice
Návrat: cca 15,30 hod.
Cena zájezdu: 200 Kč – zaměstnanci a důchodci LOM PRAHA s.p.  ZDARMA
Informace a přihlášky: pí Šindelářová
Kontakt: 296 505 458, nebo sl. mobil: 724 382 191, soukr. mobil: 734 370 737

II) 11.6.2015 – ZOO LIBEREC, BOTANICKÁ ZAHRADA, DINOPARK

Pořádá: ZV OO při LOM PRAHA s.p. – MALEŠICE
Odjezd: 8,00 hod od LOM PRAHA s.p. – Malešice
Návrat: cca 18,00-19,00 hod.
Cena zájezdu: 200 Kč – zaměstnanci a důchodci LOM PRAHA s.p.  ZDARMA
Informace a přihlášky: pí Šindelářová
Kontakt: 296 505 458, nebo sl. mobil: 724 382 191, soukr. mobil: 734 370 737

III) 15.10.2015 – POLSKO KUDOWA ZDROJ

Pořádá: ZV OO při LOM PRAHA s.p. – MALEŠICE
Odjezd: 6,00 hod od LOM PRAHA s.p. – Malešice
Návrat: cca 15,30 hod.
Cena zájezdu: 200 Kč – zaměstnanci a důchodci LOM PRAHA s.p.  ZDARMA
Informace a přihlášky: pí Šindelářová
Kontakt: 296 505 458, nebo sl. mobil: 724 382 191, soukr. mobil: 734 370 737

IV) 9.12.2015 – POLSKO – VÁNOČNÍ TRHY

Pořádá: ZV OO při LOM PRAHA s.p. – MALEŠICE
Odjezd: 6,00 hod od LOM PRAHA s.p. – Malešice
Návrat: cca 19,00 – 20,00 hod.
Cena zájezdu: 200 Kč – pro všechny účastníky zájezdu, bude vybírána záloha!
Informace a přihlášky: pí Šindelářová
Kontakt: 296 505 458, nebo sl. mobil: 724 382 191, soukr. mobil: 734 370 737

HR VTÍPEK :-)

Chlapík je první den v práci. 
Zvedne telefon, vytočí číslo 
a zařve: „Dones mi jedno kafe 
a to sakra rychle.“ Z telefonu se 
ozve: „Co si to dovolujete? Víte 
¨vůbec, s kým mluvíte?“ „Ne. 
Nevím.“ „Jsem ředitel této 
společnosti, vy idiote!“ „A víte 
vy, s kým mluvíte, vy idiote?“ 
„Ne,“ odpovídá ředitel. „To je 
dobře,“ řekne chlapík a zavěsí.
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Kde nás uvidíte v roce 2015

19. – 21.5. – IDET 2015 (Brno)

21. – 23.5. – Helirussia 2015 (Moskva)

6. – 7.6. – Aviatická pouť 2015 (Pardubice)

11. – 13.6. – European Helicopter Show (Praha – Kbely)

15. – 21.6. – International Paris Air show (Le Bourget, Paříž)

16.5. nebo 20.6. – Den letiště Přerov

10. – 12.7. – Oslava 100 let státního podniku LOM PRAHA

25. – 30.8. – MAKS Moskva

7. – 10.9. – MSPO Kielce

19. – 20.9. – Dny NATO (Ostrava)

8. – 12.11. – DUBAI AIRSHOW 2015

Stánek LOM Praha na výstavě Future Forces 2015



Siebel 204, montážní hala Kbely - Toužimská (v období druhé světové války, fotoarchiv: Lukáš Syrový)

Své nápady na zajímavá témata článků, náměty fotorepor-
táží a další obsah, který byste rádi v našem časopise viděli, 
posílejte na marketing@lompraha.cz

Další číslo vyjde v březnu 2015.

Kniha 100 let historie našeho podniku

Jak již bylo zmíněno, základy našeho současného podniku byly položeny už v roce 1915, kdy byl v leteckém oddělení firmy Breit-
feld–Daněk v Praze-Karlíně vyroben první letecký motor typu HIERO. Od tohoto okamžiku do dnes se do osudu podniky promítly 
všechny historické, hospodářské a politické změny, kterými od roku 1915 české země prošly. Během nich se cesta podniku prolí-
nala a střetávala s historií dalších podniků strojírenského a leteckého průmyslu a útvary, které stály u jeho vzniku, nebo s nimi byl v 
průběhu doby organizačně spjat. Mezi ně patří následující firmy a organizace: Akciová společnost strojírny, dříve Breitfeld, Daněk i 
spol., První česko-moravská továrna na stroje v Praze, Českomoravská Kolben Daněk akciová společnost, Českomoravské strojírny 
akciová společnost, Böhemish-Mährishe Maschinenbau Aktional Gesselschaft, Letecké závody národní podnik, LET-Letecké závo-
dy národní podnik, Motorlet národní podnik, Opravny národní podnik, Letecké opravny Kbely národní podnik, Letecké opravny 
Malešice národní podnik, Letecké opravny státní podnik, Letecké opravny Malešice státní podnik, VTÚL, VLÚ, VTÚL a PVO, ale také 
34. základna speciálního letectva v Pardubicích a nejnověji také letiště Přerov-Bochoř.

Vzhledem k mimořádnému výročí jsme se rozhodli vydat knihu alespoň částečně mapující pestrý vývoj našeho podniku. Kniha 
vzniká ve spolupráci s profesionálními autory a Vojenským historickým ústavem. Ale přesto materiálu není mnoho. Předpokládáme 
redakční uzávěrku koncem tohoto března. Pokud máte doma nějaký dokument nebo fotografii vztahující se k historii podniku, 
tak je prosím přineste nebo to proberte s Lukášem Syrovým čí Jirkou Kabourkem, kteří s publikací pomáhají. Příkladem mohou být 
fotografie z provozů, výstavby, předávání techniky, podniková legitimace s původním logem daného podniku, jmenování zaslou-
žilých pracovníků, výstřižky z novin, …  

Příprava knihy je v plném proudu. K dispozici by měla být do tohoto léta.

Předem díky!

 Pavel Beran


