
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Státní podnik LOM PRAHA zajistil centrální nákup dezinfekčního roztoku 

Praha, 31. března 2020 – Na základě požadavku Sekce správy a řízení organizací Ministerstva 
obrany ČR realizoval státní podnik LOM PRAHA centrální nákup dezinfekčního roztoku na 
ruce a povrchy pro potřeby státních podniků a příspěvkové organizace spadající do gesce 
Ministerstva obrany. LOM PRAHA, tradiční podnik leteckého průmyslu, postupně ve dvou 
dodávkách nakoupil celkem 24 000 litrů alkoholové dezinfekce Anti-COVID. Poslední 
dodávka dorazila v pondělí 30. března. 
 
 
Dezinfekce je určena kromě pokrytí vlastní potřeby LOM PRAHA zejména pro potřeby 
příspěvkových organizací MO, kterými jsou ÚVN Praha - Ústřední vojenská nemocnice Praha, 
Vojenská nemocnice Olomouc, Armádní servisní, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, 
Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) Praha, Vojenská lázeňská 
rekreační zařízení Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec a Házenkářský klub Dukla Praha. Dále 
směřuje do státních podniků Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Vojenský technický ústav, s.p., 
Vojenský výzkumný ústav, s.p., Vojenský opravárenský podnik, s.p. „V tuto chvíli evidujeme 
poptávku na celkové množství okolo 15 000 litrů dezinfekčního roztoku,“ uvádí ředitel podniku 
LOM PRAHA Jan Rouček.  
 
„Dnes proběhla distribuce prvních 1000 litrů dezinfekčního prostředku pro příspěvkovou 
organizaci MO Armádní servisní (AS-PO),“ dodává ředitelka bezpečnosti LOM PRAHA Linda 
Tamchynová. Další výdeje se očekávají v nejbližších dnech.  
 
Transport obou dodávek zabezpečil Vojenský historický ústav Praha. 
 

 
O LOM PRAHA s.p.:        

Státní podnik LOM PRAHA je tradičním podnikem českého leteckého průmyslu. Jedná se o čelní 
opravárenský závod pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a EU s uzavřeným cyklem oprav. Státní podnik 
je certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov, mezinárodním leteckým 
výborem MAK a domácími leteckými autoritami. Oproti mnoha konkurentům může LOM PRAHA 
nabídnout komplexní služby spojené s kompletní podporou životního cyklu vrtulníků Mi. 
Neoddiskutovatelnou výhodou je zkušený technický personál, používání pokročilých technologií a 
důraz na vysokou kvalitu. 
 
LOM PRAHA se soustředí především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich 
agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů). Dále státní podnik 
vyrábí a opravuje pístové motory. Rovněž poskytuje letecký výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku v 



 

Pardubicích. Dceřiná společnost VR Group, a.s. se zabývá výrobou simulátorů a simulačních technologií 
pro letouny, vrtulníky i pozemní síly. Více naleznete na www.lompraha.cz.  

 
Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Lucie Černá, Vedoucí odd. marketingu 

Mobil: +420 601 083 214 

Email: lucie.cerna@lompraha.cz 
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