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3. Produkty

Produktovému portfoliu LOM PRAHA s.p. dominují především generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi 8, Mi-17 a Mi-24 a jejich 
agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů), opravy letadel L-39 a jejich motorů. 
V této oblasti se podnik soustředí zejména na zahraniční teritoria, protože proti předchozím letům došlo k výraznému 
snížení objemu zakázek ze strany Armády ČR. Důležitou součást portfolia tvoří i opravy a výroba pístových motorů a letec-
kých vrtulí. Odštěpný závod VTÚLaPVO se věnuje vědecko-výzkumné práci v oblasti bezpilotních prostředků a systémů C2 
a C4I. Dceřiné společnosti se zabývají výrobou výcvikových simulátorů a simulačních technologií pro letouny a vrtulníky 
(Hexagon Systems, s.r.o.) a pro pozemní techniku (VR Group, a.s.). 

Centrum leteckého výcviku

Centrum leteckého výcviku je dislokováno na letišti v Pardubicích. Divize měla k 31. 12. 2008 celkem 161 zaměstnanců.
Výlučným zákazníkem byly Vzdušné síly AČR. CLV zabezpečuje letecký výcvik pilotních žáků Univerzity obrany Brno a mla-
dých pilotů Vzdušných sil AČR. Divize provádí základní a pokračovací letecký výcvik na letišti Pardubice.

Nálet hodin pro AČR

Typ Původní plán (h) Splněno (h, min.) Procenta % (nový plán)

L-39 1327 1367,30 100

Z-142 830 1025,30 100

Mi-2 1082 1082 100

L-410 260 372 100

Mi-17 590 590 100

Celkem 4089 4437 100

Letecký výcvik byl pravidelně kontrolován inspektory Velitelství 
Společných sil AČR a inspektory Odboru vojenského letectví 
MO. Při uvedených kontrolách ze strany AČR nebyly zjištěny 
žádné nedostatky ve výcviku a rovněž byla konstatována 
shoda v metodice výcviku. Bezpečnost leteckého výcviku má 
trvalou prioritu a v průběhu roku nedošlo k předpokladu 
letecké nehody z viny lidského činitele ze strany personálu 
Centra leteckého výcviku. Leteckého výcviku se zúčastnilo 
celkem 82 pilotů AČR a pilotních žáků Univerzity obrany 
Brno.

Za rok 2008 bylo u CLV evidováno celkem 11 předpokladů 
letecké nehody (PLN). V pěti případech se jednalo o střet 
letadla s ptákem, ve čtyřech případech se jednalo o provozní 
opotřebení. U dvou PLN byl zjištěn vliv lidského činitele 
(mimo personál CLV). Preventivní práce v rámci bezpečnosti 
letů je na požadované úrovni.

Při provozu letecké techniky bylo dosaženo těchto hodnot sledovaných parametrů spolehlivosti:

Parametr Cílová hodnota Dosažená hodnota

Provozuschopnost letecké techniky (%) 62,00 62,83

Nálet na jednu závadu celkem ToC (hod.) 15:00 20:57

Nálet na jednu závadu za letu ToL (hod.) 53:00 63:06

Letecký výcvik v roce 2008 byl prováděn na požadované profesionální úrovni. Tato skutečnost byla vždy kladně hodnocena 
v rámci pravidelných kontrol činnosti CLV za strany kontrolních orgánů AČR.
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