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Mali,

ale fajnovi
Pflbèh esk9ch
ultralightü je
ptibéhem o torn,
e ikovni lidé si
pomohou sami

obrch zprãv z eska neni nikdy dost.
A im déle se budeme ,,ráchat” v po
litické a ekonomické chandie, tim bu
dou piibéhy o eské kreativité a zrunosti
cennê$i. Jako ten o specializovanem kiastru
firem zaméiench na malá letadla se vzieto
you hmotnosti do 450 kilograrné vetnë p0sádky i paliva. ye stavbé ultralightü toti es
ko patiI mezi senôzni globálni hráe.
Soubor desitek maIth a stiednich firein,
které se zab9vaji buTpiuino vrobou ultra
lighth, nebo komponenta, zaméstnává néco
pies 1500 lidi. A ti dohromady vytvãieji pies
miliardu treb roné, z 90 procent prostied
nictvim exportu. Klein, abet fern, feldi by ger
mánti sousedé a ti o Mitteistandu malth
a stfednich priimyslovch firrnách, na nich
némeckã prosperita stojf nèco védi.
Ve statistice mezinárodnIho obchodu iden
tifikujete takové ,,ostrovy konkurenceschop
nosti a specializované technické kompe
tence” prostfednictvIm Balassova indexu
odhalené komparativnl v9hody. Jmenuje se
podle amenckého ekonoma madärského pu
vodu Bély Balassy, kter s nIm skoro pied pa
desãti lety ph.e1. A V podstaté neiiká nic jiné
ho, ne e zemé, která ma v néjakém oboru
komparativnI vhodu, dosahuje v ném vy
sokého podilu na celkovém svétovem expor
tu té které zboové sicupiny. Toté plati pro
sluaby, kde Se komparativni v9hody prosa
zuji obdobné. esko nemá oboru s vysokou
hodnotou Balassova indexu nijak rnnoho,
zvIáté kdy odeëteme firmy v zahranidnim
vlastnictvi (typicky automobilky a automobi

fD

-

-

MIROSLAV ZAMENIK • zamecnikamLcz

love dily a pi’isJuenstvi), ale ultralighty mezi
né patli. Rozkvét srovnateln s obdobim tés
né pied rokem 2008 sice na domed neni, ale
firmy a firmiCky si vedou docela dobie.
ProC se o torn zrniñuji? Protoe odolná
a ñspénâ ekonomika je na takov’ch kias
trech postavená. Typickym pilkiadem mute
b’t némeckE strojirenstvi s firmami, které ni
koho neohromI velikosti, ale dosahuji vyso
kych podilü na svém trhu a jako Iidh maji od
povidajIci pozici v inovacich a v martich.
Kdo by se pustil do fantazIrovánI o ideal
nim Ceském prCimyslovem ,,ekosystému”,
nevyhnutelné by dospél k této piedstavé.
Krajina posetá velkym mnostvlrn relativné
mal9ch, vysoce specializovan’ch oborü zalo
ench na kvaliflkované prâci, podepien’ch
kreativitou, odbomm koIstvim a celou na
vazujlcl infrastrukturou. Jednou z nejpuivab
néjich véci na takhle nastavené prumyslové
struktufe s desitkasni specializovan9ch bra
ãi v dodavateiském ietézci je, e se extrémné
obtinë napodobuje. Zkrátka nejde to okopI
rovat ani ukrãst, protote organismus vythstá
postupné, &sto ma kofeny stare desItky let
a jako takov9 neni jednodue pienositeln9.
Seiskym rozumem ize snadno odhadnout,
o kolik je taková pestrá struktura stabilnéj
I, kdy nejste závisli na par cyklick9ch obo
rech a nékolika kliCov’ch odbytitich. Potl je
oviern v torn, eje dost obtIné k tvorbé ta
kového vysoce diverzifikovaného ekosysté
mu vrazné piispét ,,shora”, cilenou hospo
dáiskou politikou. V esku stejnè jako jinde
ye svété se mlsto trpélivé, ale málo politicky
viditelné kultivace podnikatelského prostie
dl a peCe o kvalitnl koly dává piednost ,,vel
kim” a viditelnm investiCnlm projektCun,
od nicht Si politici slibuji tvorbu pracovnIch
pFIIeitostl po stovkâch, nejlépe P0 tisicich,
talcilkajlc ,,jednou ranou”.
Jen rnálokdy ambice a obrovské penize ye
nované na jejich realizaci pfinesou trva1
ekonomicky prospéch. Nékdy vak ani opu
téni projektu pied dokonCenIm pro nezvla
datelné investiCnI nálclady neznamena, e by
bylo velkeré vynalotené üsili i finandni nã
klady na odpis. Kdy u jsme u leteckého
priimyslu, Casto citovan9m piuidadem pro
jektu, kter se nalconec ,,okotil”, i kdyt svët
lo svéta spatiily pouhé dva létajicI prototypy,
je svého Casu nesmirnè nároCn vrvoj izrael
ské nadzvukové stihaCky ,,Lavi” v 80. letech.
piCkovl experti I technologie v Izraeli zCista
11 a tamnh avionika je od te doby na piCko

ye Crovni.

KoneckoncCt i znik velkého producen
ta mCtte b9i zárodkern noyého zaCátku, byf
v hodné pozménéné forrnè. Na pozCstatcich
kunovického Letu a jeho pracovnlkü vznilda
pèkná iãdka firern. A to a dote mlry, te Ize
o esku mluvitjako o malém ,,Aviation Val
ley”. Bylo by hezké, kdyby vlãdni politilca do
vedla dall podobná do1i podpoiit, ale pu
béh Ceskych ultralightü je vlastnè i pIlbChem
o tom, te ikovni lidé si pomohou sarni. Casto
staCIjirn alespoñ neskodit•
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18 LETECKPROMYSL
Ve v’robé ultralightCi patii eskã republika
spolu S Nérneckem. Itãlii a Francil
niezi nej1epI v Evropé
24 SPOTREBNI DAN
Neexistujici regulace piedzâsobeni
tabákovmi vrobky pli zméné dani znovu
rozkvá pHjmy státnTho rozpotu
26 INKASO POHLEDAVEK
ZastropovánI odmén za vymãhânI
pohledãvek vyisti trh a zIepi povést
inicasnich agentur, ást z nith to oviem

nepielije

29 BANKOVNI REGULACE
Snalia Bruselu piilkrtit mezibankovni
poplatky ph pLatbe kartami a uJevit tak
obchodnikCim i zákaznIkiim je odsouzena
k blamãli
30 ZAHRANBNi POLITIKA
teminsk pallc hlási, le ukonâl s Hradem
a ministerstvem primysIu spot 0 zahranii
a ekonomické dipiomaty. Koho vysle
na kliëové posty, zatim nevi
32 DOPRAVA
Na dájnicJ Dl se nové definuji vztahy
mezi státem a stavebnImi flrrnami.
Natvané tidie to ovlem nezajimâ

3 S ENERGETC1(Y REGULAN UtAD
StIhaná bvaIá pracovnice ERU
a 1en poradniho aboru lefky této
instituce pomâhaji firmám k licencim
36 PWOVARNICTVI
Drajnatick piibéh prodeje posledniho
vétUho rnéstského pivovani v Cesku
speje zvolna ke konci

38 PETRRAFAJ
Veejné zaklzky by mély k zãkonu
dostat jelté zvlágtni procesni tad,
FIkã pfedseda (tOllS

ei umëji okndleny sporl!ák i Bentley
Thzemti 4irobci ultralightü pattI
ke svétové pice. Ve vëtim rozietu
je brzdi ptedevIm evropské pfedpisy

a nymburském letiii par metrIi od
runwaye zaparkovalo u hangáru firmy Atec auto. Vystupuje z néj Petr
Volejnik, Ieteck konstruktér, zkuebnI pi
lot a majitel v jedné osobé. OtevIrá velká vra
ta a v1astnorunè vytahuje na travnatou plothu ultralight Atec 321 Faeta vyroben vjeho
podnilcu sIdlicim v nedaleké Libici nad Cidli

N

nou. Pate, Co stroj zkontroloval a pfipravil ke
startu, zainâ vysvétlovat, jak se do malého
letadla spravné nasedã.
,,Na omaené mIsto no kHdle dejte kolena,
jedno pa druhém, phtcihnëte se rukama, poté
si opatmë stoupnete a odtud rovriou do kokpi
tu,” radI. Jak se vzápétI ukazuje, nejednã se
o a tak s1oit manévr. Pa dopadu na seda
dlo následuje zapnuti ëtyf bezpenostnith
pási. ,,Jesrté to vice utdhnu, abyste rn tady ne
litala,” jisti situaci zkuen pilot Volejnik.
Na letité, odkud vzlétajI ultralighty, ád
né pohodiné schCdky nepatfi. Nejsou zde ale
ani davy nervOznich lidi ekajIcith v dlou
hth tadãch. Zédni otravnI kontroloii typi&

Na üzemI eské republiky
existuje celkem
170 1etif vetné ploch pro
sportovni létajici zafizeni.
ti pro komernI 1etité. NejvétI rozdfl vak
pfedstavuje záitek a letu samotného, kter

je diky malému sportovnImu letadlu pfi rych
losti 200 a 220 kilometre za hodinu velmi
intenzivnI. Nebe nad Nymburkem bylo ten
den bez mrake. Mésto a okolni vesnice se stá
le vzpamatovavaly a pedcházejicith nékoli

kadennich vydatnch defé. Voda na pouch
stala, jako kdyby se ye stiednich (echãch za
ala péstovat re.
MASARYK BY MEL RADOST
Vyhlidkov let doplñovan odbomrrn vkla
dem pilota je u konce. VolejnIk se ujituje, zda

pied ptistánirn provést prii1et nad die
hou 09 p11 maximãlni horizontâlni rychios
Ii 250 kilometrii za hodinu, na neme jsme se
piedem domluvili. Adrenalinov9 závér pied
i vekeré pocity, kterd ize zait na nejvet
ith a nejznãmé$ich horskych drálách ame
rick9ch zãbavnIch parkii. NavIc je zde zãsadni
rozdIl. Z nebe je moné pozorovat malebnou
éeskou krajinu, studovat historická opevnéni
star’ch mést, hrady a zãmky Pilpadnë doletbt
ae na francouzskou Riviéru. Ovem pouze za
denniho svétla a pfi vizuálnl dohiednosti.
,,Letëljsem s natm letadlem napilkiad do
Norska, ales mezipfistanim ye Svédsku. Chce
topfestdvky, podobnéjako kdyese vypravfte
no delitrasu autem,” vysvétluje Volejnlk. Jak
dodãvá, jeden jeho zãkaznlk se chtéls ultra
lightem vypravit pIes ocean. ,,Pfi vjrobejsrne
bohuiel c’mezeni. Letadlo, posádka apalivo do
hromady nesrnéjIpfekroéit moximdlnfpovole
nou vzletovou hmotnost45okllogramé., coCje
limit kategorie tèchto letadel,” vysvétluje. Re
kord v nepietr2item letu kolem (eské republi-
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ULTRALIGHTY JAKO HOBBY.
Je to vak I komplea znalosti z aerodynamiky, technologie,
metoroIogie a navtgace. Neni to po,.ize byznys.
vysvetluje Petr Volejnik, majitet spoleinosti Atec.

I’

VYMEZENI KATEGORIE UL
Nekomerni a neakrobatické létáriI
Do roku 1997:
• Jednomistn 150 kg prázdná hmotnost
(etounu
• Dvoumistné 210 kg prázdná hmotnost
(etounu
• Pádová rych Lost Vso 55 km/h
Od roku 1g97:
• Jednomistné 300kg max. vz[etová hmotnost
• Dvoumfstné 450kg max. vzletová hmotnost
• Pñdová rych lost Vso 65 km/h
• DéLka vzLetu pies l5mvysokou pekáku
do 3COm
-

-

-

-

-

-
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ky drI pilot Juraj Tinka. Absolvova] jej v dubflu 2010 s letadlem SD-i Minisport za 10 hodin
a 44 rflinut.
iiei si umeji tento druh létáni uivat.
Na üzemI eské republiky existuje celkem
170 letif vetnè ploch pro sportovní létajI
cI zafizeni (SLZ). Z toho je 67 leti veobec
ného letectvI a 21 mezinárodnIch letiL Ne
náhodou pouivá Letecká amatérskã asoci
ace (LAA) deské republiky ji 23 let jako svCij
hlavnI slogan vétu: ,,Létárne pro radost.”
,,Pfedchdzela ndm pfedvd1ecnd Masarykova
Ieteckd liga zalozend 7. bezna 1926. Zóklad
nirn posldnIm naIasociace, kterd vznikla
17. bfezna 1990, je zajit’ovdnf Co nejlep.iich pod
minek pro rekreaéni a sportovni 1étdnipiioti
sportovnfch létajIcich zatfzenIa takE zajiovã
nhpodmInek pro vjvoj a stavbu tëchtoletadel,”
uvãdi Jan Brskovsky, prezident LAA CR. Aso
ciace eviduje 6936 tlenü a registruje phblilné
7900 letadel. Poet platn’ch leteckych priika
zñ dosãhl koncem lohského roku 10741. Mno
ho henri LAA ma dye i vice licencI. Néktefi
drite1é Cesk9ch pilotnlch pnikazii létajI v za
hranidi a nejsou heny Ceské asociace.
NA SPICCE
Zaloleni LAA dab prãvnl rámec pro vech
ny ultrabehkê aktivity vCetné v’roby tèchto
strojü. Dnes path eskã republika spoleene
s Némeckem, Itálii a Francil ye v’robé ultra
Jehk9ch sportovnIch letadel mezi nejlepCI

v Evropé. ,,Pro letodla do 600 kilograinC vzle
tovE hrnotnostijsme dokonce svEtovou velino
ci,” fikI Jan Fridrich, viceprezident LAA.
,,Vprodukci ultralighté patf’I d’eskd republika
ke svEtovE piEce. A tojak zpohledu rnnoistvI,
tak co do kvaiity a tvijr?f invence,” potvrzu
je Josef Kapar, prezident Asociace leteckych
vSirobcCa (ALV) R a p?edseda pledstavenstva
—-

Letecká. amatérskã asociace
registruje 7900 letadel,
poet platn9th 1eteckch
prükazñ dosáhl loni 10741.
a generalnI feditel Vzkumného a zkuebnIho
leteckého Ustavu v Praze. Podle néj mail CeCti
leteti v’robci ,,dobré nOpady a fikovné ruce”,
a proto jsou nale letouny mnohdy na vyll
technobogické ürovni ne u konkurence. (ieské
leteckE konstrukce jsou moderni, chytré, mail
odvã2n design ave svétéje o né zájem.
,,MãlokterU zernE je schopno dOt dohroma
dy takovj katalog. To vsechno jsou iivO letadla,
i.Odnéfotky z muzel,” ukizuje Fridrich na se
znarn v9robcü Ceského leteckého prümyslu
v nejnovèji publikaci LAA. Nejvétl evropská
v,stava vCeobecného letectvi Aero Friedrichs

hafen se koná pravidelné kadm rokem na
jafe a katalog je phpravován tak, aby mohi b’t
V Némecku prezentován. Prvnf CIslo vzniklo
V roce 2006 a aa do lohska asociace vldy do
stala na jeho v’robu pIspévek ze stãtnIch dotad vydblen9ch pro letecky primysl.
,,Pzvodnèjsme katalog Czech Aviation vy
ddvali s rriinisterstvem prémyslu a obcho
du, pak topFehodili no HospodO.fskou komoru
a letos to bude asi Czech Trade. Kvdli v.em tErn
zmEndmjsme vok tento rok nedostali nic. Fii
torn no vjirobu katalogu potfebujemepouh,9ch
250 tisic. Chodili jsme od Eerta k d’dbIu, zkort
felijsme to ipfes poslance, vfichni se vymlou
valijeden no druhého. I OEast na veletrhu ye
Fried richs hafenu zristala bez podpory. S vydd
nIm poblikace ndrn nakoriecfinanEnEpomoh
Ia Asociace Ieteckich vrobci eskE repobliky
a do NErnecka jelyjlrrny na vlastninOklady,”
popisuje situaci Fridrich. Phtom letos bylo
1< vidéni ye Friedrichshafenu 38 letadel tticeti
typii ad devatenácti eskych vrobcii. eské
exponáty tvoIily na vjstavé vice nel tetinu
vystaven’ch ultralehk9ch letadel a typil pat
hclch do kategorie do 600 kg.
Ani pfIpravy na dali v9znarnnou letonI
vstavu se neobealy bez problémü. ,,Pouh9
mësIc a pdlpied veletrhern v americkém mEstE
Oshkosh hiedalo ministerstvoprémysht a ob
chodu nEkoho, kdo by si vzal na starost des
kystdnek. TojepozdE!” konstatuje viceprezi
dent LAA.
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EVROPSKY LEHKY LET[CI(V PRUMYSL
Poet evropskch 0
rv
obcu uLtratghtü a (ehkch sportovnich Ictadd podle zemé a rciku
.
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OD MODELAfSTVI
K VLASTNIMU LETADLU

funguje

Lehk leteck priirnysl u nás
ji fadu
let samostatné bez
podpory a zájmu stã
tu. Odbornici se shoduji, e ke vzniku ady
,,mal’ch” v’robcñ pispël rozpad ,,velkého”
leteckého prümyslu poátkem devadestch
let. Rázem se letadla téméf pfestala vyrábbt,
pfestoe pa nich mnoho lidi toui1o. Letadla
jsou toti vãeñ. K tomu se pfldal hiad p0 lé
tánl, za socialismu uméle tlumen9, a uvolnila
so legislativa, diky emu dolo k boutlivému
rozvoji malého letectvi.
Mezi dnenimi eskymi v’robci ultra1igh
se najde fada zajimavch pi’ibéhü. ,,Zati
nalijsme s otcem pfed dvaceti lety z modeldf
sk9ch základd. V roce 1992 jsrne tehdyjestëse
spoIe’riIkem za1oi1ifirmu, kterd nejprve vy
rdbéla kfIdla a ostatnh kornponerity pro do
davatelskéfirrny. Postzipnéjsrne to ale dotáhli
k vlastnI v9robé a konstrukcIm,” popisuje Petr
VolejnIk mladi.
Ji2 v race 1995 pfedstavila firma letadlo Ze
phyr, které bylo jednhm z prviiIch sériové vy
rãbén9ch dvoumIstn’ch samonosnch ultra
lehkych dolnop1onilth v Cesku. V souasnd
dobb ma v nabidce kromé Zephyra daléI dye
Ietadla stejné kategone,
vlajkovou
lodI se stal dvoumIstn9 celokompozitov dol
noplonIk Atec 321 Faeta. TietIrn v nabidce je
male, jednomIstné letadlo Atec 22 Solo, kte
ré je dIky vysoké obratnosti a vkonu matoni Rotax urëeno zkuen’m a nároCn-m
pilotCim. ,,Jednd se o jakysisporták mezi ultra
highly, kter9 si hdé kupujIspI.ie pro individual
nizObavu,” vysvétluje feditel.
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u AflNE TRABANTY
V prostom’ch dhlnách v Libici nad Cidlinou
pracuje ye firmb Atec tiiadvacet zamëstnancb,
ktefi za rok vyprodukuji piibiiinb 25 letadeL
Aby podnilc vyrabbjici ultralighty profitovai,
mel by vyrobit roné v pruméru jedno leta
dlo na zamëstnance. ,,Pfed rokern 2008 jsme
byhi vyproddni na rok dopi’edu,jeriie toje mi
nulost. Nynise snoifme hledat nové trhy hlavnë
vAsii,jelikozSpojenéstdty u.iodzcscdtkzi kri
ze v race 2008 od nds neodebIrajI a zOpadnIEv
ropaje s adberem pnbliene no 20 procentech.
Letosjsme prodali dye letadla I 6eslcjm aero

Protoae po nástupu krize v USA chtbl Atec
udret vrobu, zaCal si vétinu véci na leta
dia vyrábèt sam. Zaméstnanost diky tomu
züstala na Orovni pied rokern 2008, firma
téméf sobëstaCnâ a v Libici so vyrâbéji i ve
keré formy pro ki’Idla a sedaky. Nicménë
speciálnI certifikované materiãly pro Ictec
kou v9robu a nèkteré dily pochazeji ze za
braniCI. Instalovan motor Rotax je rakous
k (firma Rotax ma na v9robu motoril do
ultralehkych letadel v podstaté globálni mo
nopol), uhlIková vlãkna pouCIvanã pro v5rrobu kompozitovch kihdel a draku pochizeji
z Japonska, ale tkaná jsou ye Francii. Stej
né materiãly jsou pou.Ivány napfildad ph
vrobè nejvétiho dopravnIho letounu Airbus A380.
ZatImco p0 roce 1989 bylo moane posta
vit naphlkiad ultralehké jednomfstné leta
dlo Straton z pfekliaky a s motorem Trabant
za 30 tisfc komn, dnes vyjde jenom motor na
400 tisIc a avionika tieba i na pill milionu.
Atec, podobné jako ostatni vrobch, dèlá le
tadla na zakãzku. Faeta vyjde v zãkladni v
bavé pfibliCné na 1,6 milionu korun bez DPH,
Zephyr Stojl asi 1,3 mulionu.
Piechod na vëti letadla Atec neplánu
je. ,,Toje,jako kdyby vjrobce kolobeeek do
stal dotaz, kdy korzeonëzaëne vyrdbët auta.

je

NA PICI. ,Dneo patti &skj republika s Ndmeckern,
Itdliia Frond! ye v9robë uliralightt mezi nejiepti
a Fvropè. Pro letadia do 600kg yzletové hrnotnosti
jsme dokonce svëtovou velmoci,” ikd Jan Fridrich,
viceprezident LilA.

klubdm. Pies o procentprodukcejde vak no
export. Letodla so do zahraniIproddvajipfes
riaje distributary, 6
ktef-Iz
u
jIjak
aji.t nezbytnj
servis a zdko.znickou podporu, takpfIs!ajné no
rodnIcert(fikace, krerése V jednotlivjch zemich
!thi,” popisuje aktuálnI situaci éf finny Atec.

C

.

NAROCN
A PRECIZNI
VS’roba uttratightu
pedstavuje sLoitou
rut& práci, kterou fletZe
zautorflatizovat. Firma
Atec sidlici V Libici
nad Cidtinou zatinaLa
O roLe 1992 zakzkovou
vrobou dilU pro
ultralehkj letdta. Does
ye svltè Létá nëkolik
set jejich vyrobench
ultralehklch strojl.

