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Malíř pokojů Jaroslav Vozáb ještě před třemi lety pracoval jako programátor. Jeho odvaha změnit 

dobře placenou pozici za štafle, štětce a barvy mu vynesla vítězství v soutěži Živnostník roku 

Pardubického kraje. Firmou roku se tu stala společnost Era, která dodává systémy pro řízení 

letového provozu jak civilním letištím, tak armádám po celém světě. Soutěž vyhlašovaná 

Hospodářskými novinami se letos koná již podvanácté.  

Vozáb podniká tři roky. „Jako programátor jsem měl pocit, že moje práce nemá smysl. Ubíjelo mě 

to,“ říká. Pro malování se nadchl poté, co vymaloval vlastní dům. Následně zakoupil několik 

učňovských učebnic pro malíře, ze kterých se učil. „Manželka mě podporovala, otec byl trochu 

skeptický. Připomínal mi, že mám myslet na své děti a hypotéku. Já jsem ale chtěl změnu. Říkal 

jsem si, že k programování se můžu vrátit vždycky,“ vypráví Vozáb.  

Zanedlouho se vypracoval na žádaného řemeslníka, svůj kalendář má plný na několik měsíců 

dopředu. „Dělám, co mě baví. To je podle mého můj největší úspěch,“ dodává. V budoucnu 

plánuje zaměstnat nejméně jednoho pomocníka.  

Mezi firmami zvítězila s velkým náskokem společnost Era, výrobce systémů pro letecký provoz a 

obranu vzdušného prostoru. Společnost funguje od roku 1994, následuje tradici státního podniku 

Tesla Pardubice. „Zakladatelé firmy byli pracovníci podniku Tesla. Jejich motivací bylo 

pokračovat ve výrobě světově unikátních pasivních systémů, známých v předchozích verzích pod 

názvy Ramona nebo Tamara,“ vysvětluje ředitel firmy Viktor Sotona.  

Era stojí také za unikátním systémem Vera-NG, který využívá celá Severoatlantická aliance. 

Produkty společnosti odebírají firmy, armády či státní organizace v 61 zemích na pěti 

kontinentech. Celkem její systémy fungují na 120 místech po celém světě. „Staráme se třeba o to, 

abyste se v pořádku vrátili z dovolené,“ přibližuje činnost firmy Sotona. Společnost loni poprvé 

ve své historii utržila přes miliardu korun.  

Podnik zaměstnává 400 lidí, zahraniční klientela tvoří 99 procent všech zakázek. Letos firma 

otevřela své vývojové centrum, do něhož investovala 250 milionů korun. Podle Sotony podnik 

plánuje akvizice, budování poboček, nábor dalších zaměstnanců a pronikání na nové trhy.  

„Myslím, že pardubický vítěz má v celostátním finále velkou šanci uspět,“ komentuje členka 

odborné poroty Eva Malinová z Hospodářské komory. Slavnostní vyhlášení výsledků 

celorepublikového kola proběhne začátkem prosince na pražském Žofíně.  

Odpovědnou firmou Pardubického kraje se stala společnost eBrána, která vytváří weby, e-shopy a 

on-line reklamy pro malé a střední podniky. Porota ocenila sponzorování několika dětských 

sportovních týmů a akcí.  

Podnik dbá i na diverzitu. „Ve vyšším managementu máme čtyři ženy a sedm mužů. V roce 2013 

jsme prošli auditem zaměřeným na rovné příležitosti žen a mužů, který potvrdil, že všem 

nabízíme stejné podmínky,“ říká majitel a ředitel firmy Jiří Janků.  
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VÝSLEDKY V PARDUBICKÉM KRAJI  

 

1. Era výroba komponentů a elektroniky pro letecký provoz (Pardubice) 2. eBrána činnost v 

oblasti informačních technologií (Pardubice) 3. Seed Service výroba a prodej osiv (Vysoké Mýto)  

 

1. Jaroslav Vozáb malíř pokojů, původní profesí programátor (Sezemice) 2. Lenka Hajzlová 

výroba a zpracování kožených a provazových výrobků (Slatiňany) 3. Zdeněk Bukáček činnost v 

oblasti informačních technologií (Pardubice) 
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Foto popis: Vítězové Ředitel společnosti Era, Firmy roku Pardubického kraje, Viktor Sotona (vlevo), 

Živnostník roku Jaroslav Vozáb a Monika Jehličková, vedoucí HR ve firmě eBrána, která v kraji přebrala 

ocenění pro odpovědnou firmu. 

 


