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hlavní druh činnosti 
– LOM PRAHA s.p. je přední společností v oblasti údržby, podpory 

životního cyklu a modernizace vrtulníků řady Mi  
(Mi-8/17/171/24/35) a jejich agregátů (TV3-117/VR-14/VR-24/
APU) v zemích NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav.

– Jsme plně certifikováni oprávněnými leteckými autoritami. 

zahraniční vztahy 
–  Mezi klíčové zákazníky společnosti patří vlády zemí pěti 

kontinentů a také prestižní společnosti působící v oblasti letecké 
techniky. LOM PRAHA s.p. je státní podnik zřízený Ministerstvem 
obrany České republiky.

obchodní nabídka 
–  LOM PRAHA nabízí komplexní služby spojené s kompletní 

podporou životního cyklu vrtulníků Mi a zároveň modernizace 
těchto strojů. Disponuje vlastní vývojovou kanceláří, která  
se zabývá modernizací strojů Mi, hlavně pak typu Mi-8/17/171. 
Všechny modernizace byly vyzkoušeny v nejtěžších podmínkách – 
při plnění misí ISAF na území Afghánistánu se 100% spolehlivostí. 

–  Státní podnik LOM PRAHA dále poskytuje letecký výcvik pilotů  
v Centru leteckého výcviku v Pardubicích a taktický výcvik  
v Taktickém simulačním centru.

–  Portfolio budoucnosti pro LOM PRAHA s.p. je odborná činnost 
spojená s přezbrojením Vzdušných sil Armády České republiky 
na bojové vrtulníky AH-1Z Viper a víceúčelové UH-1Y Venom. 
Půjde jak o jejich technickou údržbu a opravy vyšší úrovně,  
tak také o oblast simulačních technologií prostřednictvím 
výcvikových zařízení.

–  LOM PRAHA také provádí opravy pístových motorů řady M, nabízí 
výrobu kovových dílů dle výkresové dokumentace i dle 
dodaného vzoru, povrchovou úpravu ve vlastní galvanovně, 
služby 3D scanneru a reverzního inženýrství. Poskytujeme 
vyvažování rotačních dílů, nedestruktivní testování, svařování  
a výrobu těsnění.

–  Dceřiná společnost VR Group, a.s. se zabývá výrobou simulátorů 
a simulačních technologií pro vzdušné i pozemní síly.

–  Neoddiskutovatelnou výhodou podniku LOM PRAHA oproti 
konkurenci je více než 100 let zkušeností v oboru, profesionální 
technický personál, využití pokročilých technologií a důraz na 
vysokou kvalitu.

main activities 
– LOM PRAHA s.p. focuses on complete overhauls, upgrades  

and modernizations of Mi-8/17/171/24/35 helicopters and the 
TV3-117/VR-14/VR-24/APU dynamic components lifecycle 
support in NATO countries and EU with a closed repair cycle.

– The portfolio is fully certified by domestic aviation authorities.

foreign relations 
–  The company’s key customers include the governments of 

countries on five continents as well as prestigious companies 
operating in the field of aeronautical technology. LOM PRAHA s.p. 
is a state enterprise established by the Ministry of Defence of  
the Czech Republic.

business portfolio 
– LOM PRAHA s.p. provides repairs, general overhauls, lifecycle 

support, upgrades and modernizations of Mi-8/17/171/24/35 
helicopters and their dynamic components (TV3-117/VR-14/VR-
24/APU). Our R&D department offers unique modernization 
solutions for Mi helicopters, which were battle tested during 
ISAF missions in Afghanistan with 100 % efficiency and reliability. 

– We provide pilot and ground personnel training in our Flight 
Training Center in Pardubice and a tactical pilot training in our 
Tactical Simulation Center.

– Portfolio of the future for LOM PRAHA s.p. is a professional 
activity associated with the rearmament of the Air Force of the 
Army of the Czech Republic to combat helicopters AH-1Z Viper 
and multi-purpose UH-1Y Venom. It will concern both their 
technical maintenance and repairs of a higher level, as well as 
the area of simulation technologies through training facilities.

– We also manufacture and repair piston engines, offers the 
production of metal parts according to the drawing 
documentation and according to the supplied sample, surface 
treatment in its own electroplating shop, 3D scanner and reverse 
engineering services. We provide rotating parts balancing,  
non-destructive testing, welding and seal manufacturing.

– Our subsidary company, the VR Group, a.s., is providing  
a complex solutions regarding the simulation technologies.

– We offer 100 years of tradition in aviation industry, experienced 
employees and tailored turnkey solutions.


