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V Ostravě 17. 6. 2020 

JOB AIR Technic hledá v průběhu krize letecké dopravy         
nové příležitosti  
 
 

Letiště se postupně otevírají, ale v provozu není zdaleka ani polovina linek z doby před               

vypuknutím pandemie. Celý letecký průmysl zachvátila krize, otevřeně se hovoří, že až            

několik tisíc letadel bude již navždy uzemněno. Přesto i tato situace může přinášet             

příležitosti. Aktivně se je snaží na trhu vyhledávat například JOB AIR Technic, přední české              

letecké opravny sídlící na letišti v Ostravě-Mošnově. 

 

Již v době pandemie se dokázala společnost vypořádat s uzavřenými hranicemi a dokázala             

přijímat letouny do údržby díky využití pronajatých byznys jetů. Tyto letouny přepravovaly            

posádku letadel zpět na domovské letiště, aniž by vstoupila na území České republiky a musela               

by proto do karantény. Zákazníkům nabízela též parkování letounů. Nyní vidí příležitost v často              

vynucených změnách pronajímatele, protože aerolinek v současné době neudrží kompletní          

flotily. JOB AIR Technic se přitom právě na tzv. redelivery checky dlouhodobě specializuje. 

 

„Většina leasingových společností, které letadla vlastní a pronajímají je, má ve smlouvách s             

operátory, že kompletní údržba letadla bude provedena při jeho navrácení leasingové           

společnosti. Z toho lze odvodit, že se k nám dostanou také letadla, která by do plánované                

údržby v normální situaci šla později. Podle aktuálního odhadu do konce roku vidíme značnou              

převahu redelivery checků nad standardní údržbou, a to až v poměru osmdesát ku dvaceti,“ říká               

Vladimír Stulančák, generální ředitel JOB AIR Technic. 

 

V současnosti mošnovské letecké opravny fungují zhruba na šedesát procent svých kapacit,            

které v letošním roce navýšilo otevření nového opravárenského hangáru. Firma ale očekává –             

právě kvůli četnějším změnám provozovatelů – vyšší poptávku také v letních měsících. Během             

nich zpravidla bývají hangáry prázdné, protože letadla v čase dovolených slouží jak na běžných              

linkách, tak především na charterových letetech do dovolenkových destinací. 

 

„Samozřejmě dnes nikdo neodhadne, jak se situace vyvine a jestli lidé budou chtít nadále              

cestovat letadly. Věřím ale, že by se situace mohla v průběhu několika měsíců stabilizovat. V               

této době nás těší, že nám podali pomocnou ruku naši stálí partneři, kteří si vybrali JOB AIR                 
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Technic jako svého dvorního dodavatele, a s jejichž pomocí bychom měli tuto složitou dobu              

překlenout,“ říká Vladimír Stulančák. 

Očekává, že návrat k normálu bude trvat delší dobu a že do konce roku se na nebe vrátí jen                   

zhruba polovina letadel v porovnání se situací před pandemií. V této souvislosti se předpokládá,              

že dojde k uzemnění řady starších letadel. Na druhou stranu by situace pro letecké opravny               

nemusela být kritická také z toho pohledu, že v minulých letech byly opravárenské kapacity              

nedostatečné. 

 

„Pokud mohu vyzdvihnout pozitivum, které aktuální stav přinesl, pak je to skutečnost, že se z               

důvodu nejistoty práce v zahraničí vrátilo poměrně dost kvalifikovaných pracovníků. Ti si dnes v              

České republice a na Slovensku hledají práci a můžeme si díky tomu vybírat kvalitní posily do                

opravárenských týmů. To je v porovnání se situací před pandemií, kdy jsme dělali nábory              

mechaniků například na Filipínách, jednoznačné plus,“ doplňuje generální ředitel JOB AIR           

Technic. 

 

V letošním roce by měly JOB AIR Technic tedy nahrát redelivery checky, k nimž bude ve zvýšené                 

míře docházet. Postupně by se pak měla situace v letectví stabilizovat, byť samozřejmě k              

určitému pročištění na tomto vysoce konkurenčním trhu dojde. Pokud se svět vyhne druhé vlně              

onemocnění COVID-19, což se nyní jeví jako nadějné, bude pro JOB AIR Technic klíčové              

překlenout období příštích tří měsíců. Opravny, jimiž ročně projde zhruba stovka letadel, by to              

měly zvládnout i díky své konkurenční výhodě: specializaci na složitější údržbu spjatou se             

změnou provozovatele letadla. 
 

 

O společnosti JOB AIR Technic 

Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce                

1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů              

Boeing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též                 

oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často              

spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové            

společnosti. V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK             

GROUP. V roce 2019 byl dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a           

administrativním zázemím. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

DAKO-CZ otevřelo nové servisní středisko  
a spustilo náborovou kampaň 
Společnost DAKO-CZ, přední výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla,           

ve čtvrtek 25. června slavnostně otevřela nové servisní středisko. Zákazníkům bude           

poskytovat opravy pneumatických a hydraulických zařízení a firmě dodá jistotu práce i            

v případě ochlazení poptávky na trhu. V současné době je ovšem DAKO-CZ zakázkově           

naplněné, rozšiřuje výrobní prostory a spouští náborovou kampaň v regionu. 

Otevření servisního střediska spojila tradiční společnost z podhůří Železných hor se setkáním se            

zaměstnanci. DAKO-CZ si v letošním roce připomíná 100. výročí narození Josefa Daňka, který ve             

firmě tradici výroby vlakových brzd založil, a díky jehož odkazu dnes DAKO-CZ patří mezi přední               

světové výrobce v této oblasti. Akce pro zaměstnance je alespoň částečnou náhradou původně            

plánovaného připomenutí tohoto jubilea, které zmařila koronavirová pandemie. 

„Chceme dát touto cestou našim zaměstnancům najevo, že si vážíme jejich práce a toho, že               

v průběhu mimořádné situace dodržovali všechna opatření a pomohli nám udržet výrobu           

prakticky bez omezení,“ říká Dagmar Matúšová, generální ředitelka DAKO-CZ, a doplňuje:           

„Nejlepšími důkazy toho, že se nám v této nelehké době daří a jsme zakázkově naplnění, jsou               

náborová kampaň, kterou jsme spustili, otevření servisního střediska i rozšíření výrobní haly,            

které našim zaměstnancům zlepší pracovní podmínky.“ 

Servisní středisko vzniklo na místě bývalé prototypové dílny a významně navýší kapacitu firmy             

poskytovat zákazníkům servisní služby. DAKO-CZ jej vybavuje nejmodernějšími technologiemi         

tak, aby v maximální míře vyhovělo potřebám zákazníků. Zaměří se opravy většiny typů            

brzdových systémů i komponent. Oprava brzdových dílů bude ve většině případů probíhat            

výměnným způsobem, což přispěje ke značnému zkrácení doby oprav u provozovatelů. 

„Kromě toho máme v areálu už zkolaudovanou novou výrobní halu, která rozšiřuje naše výrobní             

prostory i kapacitu. Do nové výrobní haly se přesunula montáž. Zaměřili jsme se na logistiku tak,                

abychom na montážních linkách minimalizovali nutnost přepravy materiálu i výrobků. Díky tomu           

ubyde našim pracovníkům fyzická zátěž. Projekt logistika v současné době finalizujeme a plně            

funkční bude v řádu několika měsíců,“ upřesňuje generální ředitelka DAKO-CZ. 

K rozšířeným výrobním kapacitám i zakázkové naplněnosti logicky patří také nábor nových           

pracovníků. DAKO-CZ proto spustilo náborovou kampaň „Nemarni čas a zkus to s námi“.            

Aktuálně na trhu práce poptává jak nové posily do dělnických profesí různých specializací od              

operátorů výroby až po mistry, tak technicko-hospodářské pracovníky. Konkrétně jde          

o specialisty do vývoje, konstrukce, konstrukce SW, ale také do ekonomického úseku. 
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DAKO-CZ v minulém roce poprvé překonalo miliardový obrat a v růstu pokračuje i v letošním           

roce. Nové zakázky aktuálně realizuje pro polské, slovinské i indické dopravce, přičemž            

společnost zvládla v době koronavirové pandemie realizovat první přejímky zboží (FAI) pro své            

zákazníky on-line. Rozšíření výroby umožní společnosti realizovat více nových zakázek, nové           

servisní středisko zase zajistí práci i v případě omezení novovýroby z důvodu recese a znamená            

tedy pro DAKO-CZ větší stabilitu. 

O DAKO-CZ, a.s. 

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických       

a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s              

ročním obratem 45 milionů eur, na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí               

v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost         

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka Poprad a.s.,          

nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě. Tatravagónku          

spoluvlastní skupina Optifin Invest a přepravní společnost Budamar Logistics. 

V červnu roku 2019 firma vzdala hold vynálezci Josefu Daňkovi, který v poválečných letech se               

svou vývojovou skupinou vyvinul klíčové prvky pneumatického brzdového systému,         

a přejmenovala ulici, ve které sídlí, na Josefa Daňka 1956. Rok 1956 v názvu znázorňuje rok, kdy                

došlo k mezinárodnímu schválení pneumatického brzdového systému DAKO CV, CV1 a CV1D. 

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské            

jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kromě společností Siemens Mobility a Stadler Rail             

AG patří mezi odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Tatravagónka Poprad a.s.            

či Škoda Transportation a.s. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale               

také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými             

výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj,          

disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA

                                                                              11. 6. 2020 

 

ELDIS kvůli pandemii školil čínskou obsluhu radarů       
on-line 
Významná zakázka na dodání 13 radarů do Číny pokračuje navzdory koronavirové pandemii.            

Na čas samozřejmě nuceně ustaly přílety zástupců čínského zákazníka do České republiky,            

výroba ale pokračuje dle plánu a ELDIS Pardubice se vypořádal též se školením obsluhy              

radarů. Protože školení standardní cestou není možné, uskutečnilo se on-line, čímž se            

překonala vzdálenost i časový posun. Samozřejmě s tím, že čeští školitelé si museli v průběhu             

desetidenního školení pokaždé přivstat. 

On-line školení jsou v aktuální situaci nevyhnutelným trendem. Proto se touto cestou vydal i             

tradiční pardubický výrobce radarů. Připravit on-line školení pro obsluhu složitého radarového           

systému je nelehkým úkolem, navíc vzhledem k nezbytné součinnosti se vzdáleným zákazníkem.           

Důležitým krokem pro jeho úspěšné zvládnutí školení byla intenzivní spolupráce několika           

oddělení. Na školení se podílel technický i servisní úsek, zaměstnanci oddělení softwaru, a také              

hardwaru.  

„Spolupráce napříč firmou byla kvůli šestihodinovému časovému posunu u čínského zákazníka           

velice složitá. IT oddělení se podařilo zprostředkovat live stream pomocí kamer z výrobní haly,             

díky čemuž mohlo probíhat školení obsluhy na hardwarových částech radaru,“ popisuje Lenka            

Sixtová, manažerka marketingu ELDIS Pardubice, a doplňuje: „Naši školitelé měli také k dispozici            

live stream přímo z učebny. Díky snímání projektoru, vlastního monitoru školitele a také            

samotného školitele se přenesl tým školitelů z Pardubic do Číny. Jednalo se totiž o nástavbové              

školení, které normálně probíhá u zákazníka.“ 

Díky vzdálenému připojení prostřednictvím VPN mohli školitelé pracovat přímo na zařízeních           

zákazníka. Tým odborných pracovníků ELDIS Pardubice tak pomohl zajistit nezbytný hardware i            

software pro potřeby školeného týmu přímo v Číně. Desetidenní školení díky tomu bylo             

plnohodnotné a adekvátní ke školení za přítomnosti zákazníka.  

Zakázku na dodání 13 radarů do Číny získala společnost ELDIS Pardubice v minulém roce.             

Konkrétně se jedná o jeden primární, osm sekundárních a čtyři kombinované radary. V případě             

úspěchu této zakázky bude mít společnost otevřené dveře do dalších tendrů. 

Výroba pokračuje i díky soběstačnosti naplno 
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ELDIS Pardubice prošel obdobím pandemie COVID-19 bez omezení výroby, a to díky zakázkové             

naplněnosti i díky skutečnosti, že až devadesát procent komponent pro radarové systémy si jsou              

ve společnosti schopni sami vyrobit. ELDIS Pardubice disponuje obrobnou vybavenou moderním           

strojovým vybavením, galvanizovnou, kde si jsou schopni pokovovat komponenty radarů. Nově           

firma disponuje také moderním zařízením na výrobu tištěných spojů. Aktuálně tak ELDIS            

Pardubice řeší pouze dílčí problémy s expedicí svých produktů k zákazníkům. 

Kvůli pandemii tak firma nemusela sáhnout k propouštění. Naopak, stále hledá IT specialisty a             

elektrotechniky. V areálu v současné době probíhá výstavba nové montážní haly a v souvislosti           

s jejím dokončením plánuje ELDIS Pardubice novou náborovou kampaň, která se bude svým            

rozsahem blížit té z roku 2019, kdy firma přijala na různé pozice padesát nových zaměstnanců. 

V roce 2019 ELDIS Pardubice dodal jubilejní stý radarový systém. Těsně před vypuknutím            

koronavirové pandemie stačili technici instalovat nový radar v Jordánsku, jež je kromě Číny pro             

pardubického výrobce dalším novým trhem. Kromě toho dodává své systémy též do Indie, kde              

radary ELDIS Pardubice pokrývají většinu vzdušného prostoru, Bulharska a například do           

Vietnamu. Celkem radary ELDIS Pardubice fungují v téměř 30 zemích po celém světě,            

samozřejmě včetně České republiky. 

Tržbami ve výši 976 milionů korun v minulém roce společnost poprvé atakovala miliardovou            

hranici a letos by se této hodnotě měla přinejmenším přiblížit. Zakázkově je ELDIS Pardubice              

naplněn do roku 2021. Firma je součástí průmyslově-technologické skupiny CZECHOSLOVAK          

GROUP, v jejímž rámci je začleněna do divize CSG Aerospace. 

O společnosti ELDIS Pardubice 

Společnost ELDIS Pardubice, s.r.o., je ryze česká firma, která byla založena v Pardubicích v roce               

1991. Od svého vzniku se specializuje především na oblast vývoje a výroby radarové techniky a               

systémů pro řízení letového provozu a v současnosti je předním českým výrobcem aktivních             

radarových systémů. Produkty společnosti používají zákazníci ve více než pětadvaceti zemích po            

celém světě, včetně České republiky, přičemž tyto radarové systémy slouží civilním organizacím            

zajišťujícím řízení letového provozu i vojenským subjektům. Nejdůležitější aktuální produkty          

společnosti jsou primární přehledový radar RL-2000, monopulsní sekundární přehledový radar          

MSSR-1 a přesný přistávací radar PAR-E. Všechny tyto systémy jsou tvořeny moderní, výhradně             

polovodičovou technologií, jsou modulárně rozšiřitelné a plně v souladu s normami           

EUROCONTROL a ICAO. Od roku 2017 je společnost ELDIS Pardubice součástí průmyslového            

holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a její divize CSG Aerospace. 

Tiskový servis: 

Kontaktní osoba: Andrej Čírtek, tel. 602 494 208 
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