VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI SČLP ZA ROK 2016

Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2016

SVAZ ČESKÉHO LETECKÉHO PRŮMYSLU

„SČLP rozvíjí ekonomickou spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání nových zakázek,
podporuje nové vývojové projekty s průmyslovou aplikací, podporuje a propaguje vzdělávání pro letecký
průmysl, působí na usměrňování podmínek podnikání a posiluje konkurenceschopnost českého leteckého
průmyslu.“

Proudový cvičný letoun L-39, AVA a.s.

Historie
SČLP odráží dlouhodobou tradici letecké výroby v České republice.


byl založen dne 9. 6. 2011



jako síť leteckých firem, jejímž klíčovým posláním je společně zvyšovat hodnotu pro své zákazníky, vlastníky,
zaměstnance a společnost.

Svaz

sdružuje společnosti,

které patří mezi

přední výrobce

letecké techniky

v ČR a

které

se rozhodly aktivně se podílet na rozvoji vzájemné spolupráce, zvyšovat svoji odbornost, specializaci, přispívat ke
zvýšení konkurenceschopnosti a vzdělávání pro letecký průmysl.
Založením SČLP reaguje český letecký průmysl na změny v oblasti letecké výroby a definuje nové priority a akční
plány s cílem nabídnout svým aktuálním i potenciálním zákazníkům a partnerům, efektivní a spolehlivou výrobu
a vývoj.
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SČLP představuje síť 22 leteckých firem, 4 vysokých škol a 2 dalších institucí. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patří
výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj,
výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a
interiéru letadel a výroba kompozitních a obráběných dílů včetně povrchových úprav. Mezi nevýrobní činnosti
patří například i řízení letového provozu, školení leteckého personálu a jiné.

Naše vize
Výcvik a školení, Lloyds registered

Integrujeme letecký průmysl a vytváříme prestižní, atraktivní, dynamické a konkurenceschopné odvětví českého
průmyslu, které bude spolehlivým partnerem pro zákazníky po celém světě.
Svaz (SČLP) je uznávaný a vlivný představitel českého leteckého průmyslu a důvěryhodný partner pro všechny
zúčastněné strany. Prioritou SČLP je zvýšení výroby v leteckém průmyslu, tržeb, zaměstnanosti a exportu.

Naše cíle
Vesmírné komponenty, maxmechanik

Svaz českého leteckého průmyslu má tyto prioritní cíle:
1.

Posilovat konkurenceschopnost českého leteckého průmyslu

2.

Rozvíjet výrobní spolupráci a zvyšovat know-how

3.

Řešit problematiku vzdělávání a zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly

4.

Zajistit podporu leteckého průmyslu na úrovni světových standardů

Cílem SČLP je zajistit podmínky pro realizaci stávajících projektů, rozvíjet schopnosti českého leteckého
průmyslu a připravit podmínky pro získávání nových zakázek.
SČLP prosazuje změny ve finanční podpoře/grantové politice, založené na čtyřech principech:
1.

Princip hodnocení dle společensky prospěšných kritérií (vytvořená přidaná hodnota, export, pracovní
místa, placené daně, příliv know-how)

2.

Princip garance podpory (udělení podpory je nárokovatelné po splnění jednoznačně stanovených
podmínek)

3.

Princip zpětného postihu (vrácení poskytnutých prostředků při nedodržení deklarovaných přínosů)
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4.

Princip časové flexibility při přidělování a čerpání finančních prostředků

Při udělování grantů dále SČLP předpokládá nestrannost vůči všem subjektům, které splňují kritéria pro získání
státní podpory, a to nejen v oblasti vývoje, ale například i propagace.

Stav v roce 2016
Díly pro vrtule, Charvát AXL





Tržby: 12 702 mil. CZK (z letecké činnosti) v r. 2015

Zaměstnanci: 5 201 leteckých specialistů, 1 117 ostatních zaměstnanců


2015/2014: +8,17% nárůst exportu leteckých služeb a výrobků


2015/2014: +5,68% nárůst tržeb za komplexní letecké služby




23 leteckých firem, 6 asociovaných členů

2015/2014: +8,86% nárůst leteckých zaměstnanců

Tržby z prodeje: (za rok 2015)


Leteckých výrobků 5 062 mil. CZK



Leteckých oprav 3 349 mil. CZK



Jiných leteckých služeb 4 090 mil. CZK



Investice: 1 202 mil. CZK v r. 2015



Export: 10 561 mil. CZK (letecký export)



Hospodářský výsledek: 815 mil. CZK



Provozní zisk: 1 261 mil. CZK v r. 2015

Kabelové svazky, Ray Service
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Testování, Skyleader

Testování, ČVUT Praha

Přehled členů
Členové Svazu jsou vnímáni pro svoji výkonnost a efektivitu výrobních procesů jako nepostradatelní partneři v
dodavatelských řetězcích významných zahraničních firem. Společnosti získaly kvalifikaci pro vývoj, výrobu a
opravy letadlové techniky, která je prověřena leteckými certifikacemi a klíčovými partnery. Jejich technické a
technologické schopnosti vycházejí z dlouhodobých zkušeností předávanými generacemi leteckých odborníků,
zaběhnuté letecké „rutiny“ a z kooperačních programů.

Aero Vodochody Aerospace a.s.
vedoucí představitel českého leteckého průmyslu
letecká výroba od roku 1919
partner OEM výrobců v oblasti aerostructures
největší výrobce proudových cvičných letadel na světě
vyvíjí konstrukce letadel a systémů
ATG s.r.o.
poskytovatel komplexních služeb oblasti NDT
zkoušení a vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků
vývoj, výroba zařízení a pomůcek pro NDT zkoušení
BEKO Engineering, spol. s.r.o.
poskytovatel komplexních služeb v oblasti CAD/CAM/CAE
zabývá se dodávkou a podporou PLM řešení CATIA, ENOVIA, DELMIA
poskytování služeb v oblasti engineeringu a školících služeb CATIA, NX
vyhodnocení kvality materiálu, výrobků a konstrukčních celků
Bell Helicopter Prague, a.s.
americký výrobce civilních i vojenských helikoptér a konvertoplánů
customizace vrtulníků, údržba, servis, podpora a
náhradní díly pro evropské zákazníky
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Česká letecká servisní a.s.
Integrace, engineering, zástavby, prodej a servis avioniky
Společnost je certifikovaná podle EASA Part 21, Part 145,
ISO 9001:2000 a AQAP 2110

CHARVÁT AXL, a.s.
dlouholeté zkušenosti v oblasti letecké výroby (r.1952)
výroba a servis podvozků letadel
výroba sestav záchranných systémů letadel a obrábění přesných dílů
Česká zbrojovka a.s.
letecká divize reprezentuje výrobu dílů a sestav
výroba převodovek letadlových motorů a ozubených kol
zajišťuje povrchové a tepelné zpracování
Exova Metech, s.r.o.
pobočka mezinárodního dodavatele kompletních služeb v oblasti metrologie
poskytuje metrologickou podporu a akreditované kalibrační služby
Flying Academy s.r.o.
přední letecká škola v České republice
desítky vysoce kvalifikovaných pilotů každý rok
mezinárodní letecká škola (CZ/ATO-014) vedená profesionálními piloty
více než 10 let zkušeností v oblasti letectví
GE Aviation Czech s.r.o.
součást GE Aviation, divize Business & General Aviation
vývoj a výroba rodiny turbovrtulových letadlových motorů
v r. 2008 GEA převzalo výrobce letadlových motorů Walter
navazuje na tradice 37.000 kusů let. motorů vyrobených v ČR od r. 1911
Jihlavan a.s.
založen r. 1952
partner pro vývoj a výrobu leteckých hydraulických systémů
dodal hydraulické přístroje do více než 10.000 letadel
výroba součástí letadlových motorů a mechanismů dveří
BTP výroba hydraulických přístrojů pro A350, A400M, C295
LA Composite, s.r.o.
vznikla v r. 1995 na zkušenostech s testováním leteckých materiálů
výroba kompozitů sekundární konstrukce a podsestav letadel
poskytuje komplexní služby v oblasti kompozitních dílů
od návrhu, vývoje, testování až po sériovou výrobu
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LOM Praha s.p.
tradiční letecký podnik počátky v r. 1915
poskytuje generální opravy letadel, vrtulníků, leteckých motorů
zajišťuje komplexní modernizaci a přestavby vrtulníků
schopnost integrace palubních a zbraňových systémů
certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov
vývoj a výroba simulátorů a bezpilotních systémů
maxmechanik s.r.o.
dynamická firma specializující se na soustružené, vrtané a frézované díly
zabývá se aviatikou, segmentem letecké obrany a zpracováním kovů i plastů
švýcarští vlastníci a management firmy garantují partnerský přístup a spolupráci
Quittner & Schimek s.r.o.
založena v r. 1991
návrh a výroba kabelových a elektronických sestav
montáž kruhových konektorů podle standardů MIL
dceřiná společnost SQS Vláknová optika
Ray Service a.s.
Soukromá výrobně obchodní společnost, založená v r. 1994
Kompletní řešení v oblasti výroby kabelových svazků, elektromechanických celků,
elektronických zařízení a dodávek kabelových komponent pro široké spektrum
zákazníků
Prototypová a sériová výroba kabelových svazků (metalická, optická kabeláž)
Řízení letového provozu s.p.
poskytování letových provozních služeb ve vzdušném prostoru ČR
organizace a zajištění odborného výcviku a vzdělávání
zajištění provozu a údržby infrastruktury pro poskytování služeb,
poskytování letecké informační služby,
poskytování pátrací a záchranné služby,
organizace a řízení využívání vzdušného prostoru,
SAAB Czech s.r.o.
součást firmy SAAB AB
výroba leteckých simulátorů
akvizice české společnosti E-COM
poskytuje komplexní řešení výcviku
Skyleader Aircraft (Jihlavan airplanes s.r.o.)
vývoj, výroba a údržba lehkých letounů (kategorie UL a LSA)
výroba leteckých dílů a podsestav
výroba strukturních částí dveří pro dopravní letadla
partner ve výzkumném projektu ENFICA
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Speel Praha s.r.o.
dlouholeté zkušenosti v automatizaci a letecké diagnostice
vývoj, výroba, testování palubních záznamových systémů
integrace systémů záznamu dat pro letouny a vrtulníky
vývoj univerzálního programového vybavení pro analýzu letových dat
Startech s.r.o.
soukromá firma založená v r. 1996
CNC obrábění v kusové, malo- a středně- sériové výrobě, montáže
zkušenosti získané výrobou přesných dílů vědeckých přístrojů (elektronových
mikroskopů, spektrometrů, atd.)
výroba komponent leteckých motorů, servo a hydraulických systémů a skříní
Znojemské strojírny s.r.o.
firma s 20ti letou tradicí – specialista na subdodávky a CNC obrábění
osvědčený partner pro leteckou výrobu
výroba komplexních dílů, podsestav a sestav
zkušenosti s výrobou náročných dílců dle specifických potřeb zákazníka
Zodiac Galleys Europe s.r.o.
součást skupiny Zodiac Aerospace
společnost zaměstnává 35.000 lidí ve 100 lokalitách
přední světový výrobce on-board systémů pro civilní letadla a helikoptéry
partner leteckých dopravců a výrobců letadel
Mimořádní členové SČLP:
ČVUT Praha (Fakulta strojní)
ústav letadlové techniky při Fakultě strojní
výuka leteckých předmětů od r. 1929
úzká spolupráce s průmyslem – AERO, GE Aviation
Inženýrská akademie ČR
podporuje technické vědy a technické školství
vytváří mosty mezi výzkumem a realizační sférou
člen International Council of Academies of Engineering
Lloyd’s Register Quality Assurance Česká republika
součást skupiny Lloyd’s Register s tradicí od r. 1760
spolupracuje se 42.000 klienty v 51 zemích světa
poskytuje certifikační služby, výkonnostní audity a školení
VUT v Brně (Fakulta strojního inženýrství)
Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství
konstrukční návrhy letadel a jejich celků, aerodynamické analýzy, pevnostní
analýzy, návrh a analýzy soustav letadel
certifikovaná zkušebna letadlové techniky
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Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s
jedna z nejstarších soukromých VŠ v ČR
nabízí studijní programy v oblasti letecké dopravy
programy jsou zaměřeny na management a provoz
Univerzita Obrany (Fakulta vojenských technologií)
vzdělává studenty v oblasti letadlové obranné techniky, raketových,
radiolokačních, komunikačních a navigačních systémů
organizuje mezinárodní konference v obranném průmyslu a spolupracuje s
prestižními pracovišti v zahraničí

Výroční zpráva o činnosti SČLP za rok 2016
Tato zpráva o stavu Svazu shrnuje činnost svazu za rok 2016.
Očekávaným přistoupením společnosti Bell Helicopter Prague, a.s. se v roce 2016 zvýšil počet subjektů, které
Svaz zahrnuje, na 29. To znamená, že SČLP reprezentuje zaměstnavatele v leteckém průmyslu s celkovým počtem
téměř 6,500 zaměstnanců a celkově reprezentuje stále větší část leteckého průmyslu ČR.
V roce 2016 se uskutečnilo šest zasedání Svazu, v únoru 2016 se konala řádná valná hromada.
V roce 2016 také došlo k personální změně na pozici Prezidenta společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., a
tím pádem i na pozici Prezidenta SČLP. Ladislava Šimka, který vedl Svaz od jeho založení v roce 2011, nahradil
v červnu 2016 Giuseppe Giordo. Nově byla Viceprezidentem Svazu zvolena firma GE Aviation Czech s r. o.
reprezentovaná Milanem Šlapákem.

Svaz byl v roce 2016 aktivní v následujících oblastech:

Zasedání Svazu
V roce 2016 se uskutečnilo následujících šest zasedání Svazu:
18. 2. 2016

Zasedání představenstva v Heřmanicích v Podještědí

18. 2. 2016

Valná hromada Svazu v Heřmanicích v Podještědí

18.2. 2016

Zasedání Svazu v Heřmanicích v Podještědí
Hostitelem únorového výjezdního zasedání byla firma BEKO Engineering spol. s r. o.

14. 4. 2016

Zasedání Svazu v Aero Vodochody Aerospace a. s. v Odoleně Vodě

16. 6. 2016

Zasedání Svazu v LOM Praha s. p. v Pardubicích

25. 10. 2016

Zasedání Svazu v Bell Helicopter Prague, a.s. v Praze
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22. 12. 2016

Vánoční zasedání Svazu v Burzovním paláci v Praze

Výstavy a veletrhy
V roce 2016 se SČLP účastnil následujících akcí:



Vrtulník, LOM Praha

Den českého obranného průmyslu
Dne 9. 2. proběhl za účasti SČLP na českém velvyslanectví v Paříži seminář „Den českého obranného
průmyslu“. Smyslem akce bylo prezentovat české firmy obranného průmyslu francouzským firmám a
ministerstvo obrany. Z české strany se zúčastnily ze svazových firem Aero Vodochody, ČLS, Quittner
&Schimek a ČZUB, z AOBP pak Retia, Pramacon, Tatra Trucks, VOP.CZ, CS Solutios, TOVEK a Redo. Z
francouzské strany zejména Renault Trucks, Airbus, NEXTER Systems, MBDA, THALES RAYTHEON
SYSTEMS, SAGEM - Groupe SAFRAN,THALES ALENIA SPACE, Survey Copter a Emitech.



Prezentace italských obranných a leteckých firem
Na pozvání velvyslance Italské republiky v Praze se 17. března 2016 SČLP zúčastnil italsko-českého
ekonomického fóra na pražském Žofíně zaměřeného na vojenskou spolupráci mezi Itálií a ČR. Akci
zahájili společně italský ministr zahraničí a p. Stropnický, ministr obrany ČR. Smyslem účasti Svazu bylo
navázání kontaktů s potenciálními italskými partnery z oblasti obranného a leteckého průmyslu.



Kulatý stůl MZV na téma oborových příležitostí
Dne 12.3.2016 proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí setkání u kulatého stolu, které mělo za cíl
aktualizovat Knihu oborových příležitostí. Tu publikuje MZV společně s CzechTrade a MPO jako nástroj
podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. SČLP
byl mezi institucemi, které MZV oslovilo jako prostředníky k jednotlivým průmyslovým odvětvím za
účelem aktualizace této publikace.



ILA Berlin Air Show
Mezi 1. a 4. červnem 2016 se na berlínském letišti ExpoCenter sešlo na tisíc vystavovatelů z leteckého a
obranného průmyslu ze 37 zemí. Mezi nimi nechybělo ani 11 zástupců z České republiky. Kromě
vlastního stánku SČLP a ALV vystavovaly samostatně například firmy AERO Vodochody, Aircraft
Industries, PBS Velká Bíteš, Quittner and Schimek nebo Ray Service.
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Farnborough International Air Show
Za proměnlivého počasí se v týdnu od 11. Do 16.7.2016 konala výstava FIA 2016 – Farnborough
International Airshow. První den mohutná průtrž mračen způsobila výpadek elektřiny a výstavní haly
byly evakuovány, ale poté již FIA probíhala v plném nasazení. Česká republika měla letos velký 300
metrový společný stánek na dobře viditelném místě v Hale 1, kde se společně prezentovaly Ministerstvo
průmyslu a obchodu, CzechTrade, CzechInvest, SČLP a ALV, ale zejména vystavující firmy: Aero
Vodochody Aerospace, LOM Praha, Jihlavan, Speel Praha, Řízení letového provozu, Jihostroj, Mesit, a
PBS Velká Bíteš. V úterý 12.7. na stánku proběhla tiskové konference Aera Vodochody a ve středu 13.7.
prezentace českých firem a B2B setkání se zástupci anglického leteckého průmyslu.



Den českého leteckého průmyslu v pražských Kbelích
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zahájil ve čtvrtek 1. září Den českého leteckého průmyslu. V
jeho průběhu se setkal s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR armádním generálem Josefem
Bečvářem či si prohlédl letoun L-159 T2X. Přehlídky se zúčastnilo bezmála 35 českých firem, státních
podniků a českých univerzit, které účastníky seznámily se špičkovými technologiemi českého leteckého
průmyslu, konkrétně s projekty L-39 NG, L-410 NG, EV-55, Z-143, UGV TAROS.



24.10. Jednání s ALV ohledně sloučení
Od léta 2016 probíhala diskuse s ALV o možném spojení SČLP a ALV do jedné organizace. Primárním
iniciátorem této snahy byla ALV s tím, že na straně Svazu se setkala se vstřícnou reakcí. Motivací bylo
odstranit dvojkolejnost reprezentace českého leteckého průmyslu vůči státní správě a zahraničním
subjektům. V průběhu podzimu se uskutečnila dvě setkání vyjednávacích týmů ALV a SČLP, které byly
složeny ze tří zástupců představenstev každé strany. Vyjednávací týmy dospěly ke kompromisnímu
řešení téměř ve všech sporných bodech, nicméně v únoru 2017 jsme byli ALV informováni, že projekt
sloučení se prozatím odkládá vzhledem k tomu, že z pohledu ALV není dostatečně jasně formulována
společná vize.



Setkání na MZV v rámci podpory ekonomické diplomacie
V prosinci se SČLP zúčastnil setkání u kulatého stolu na MZV, které se týkalo ekonomické diplomacie.
Svaz jako prostředník k podnikům působícím v leteckém odvětví s MZV v oblasti vnějších ekonomických
vztahů spolupracuje dlouhodobě. Již dříve v roce 2016 se například účastnil setkání s účelem aktualizace
Knihy oborových příležitostí, viz výše.
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Komunikace
V oblasti komunikace byl Svaz poměrně hodně aktivní, a projevilo se to především na webových stránkách
Svazu a v leteckých časopisech.


Webové stránky
V roce 2016 se Svaz nadále snažil zvyšovat úroveň komunikativnosti webových stránek. Celkově se
v novinkách na stránkách vystřídalo 12 příspěvků.
Za rok 2016 stránky www.sclp.cz získaly 6 648 návštěv. Počet unikátních uživatelů činil 4 683. Svazovým
stránkám se tedy podařilo přitáhnout o zhruba o 10 – 15 % lidí méně než v minulém roce. Hlavními
kanály pro vstup na stránky SČLP bylo vyhledávání na google.com a jiných, a to z 53 %. Zadáním přímého
odkazu na stránky poté vstoupilo 23,3 % a z jiných stránek bylo odkázáno 21 % uživatelů (především ze
stránek Aero Vodochody Aerospace – www.aero.cz a také ze stránek Charvát AXL – www.charvat-axl.cz).
Zbytek (2,6 %) tvořily návštěvy zprostředkované sociálními sítěmi, především odkazy z Facebooku.
Průměrná doba setrvání zde 1:53 minuty a počet stránek na návštěvu 2,29. Z hlavní stránky uživatelé
nejčastěji pokračovali do sekce „Členové“. Pokles návštěv i unikátních návštěvníků je způsoben tím, že
v roce 2016 podnikl Svaz méně propagačních akcí než v roce 2015. Stále ale absolutní čísla znamenají
relativně dobrý stav stránek, vzhledem k tomu, že aktivní vnější (například reklamou tažená) podpora
stránek prakticky neexistuje a vzhledem k tomu, že Svaz je nekomerční organizace spolkového typu.



Marketingové materiály
V roce 2016 jsme navázali na používání propagačních materiálů vzniklých v roce 2015 na základě
doporučení pana Klímy, našeho experta na PR a propagaci. Propagační materiály bylo však potřeba
aktualizovat zejména kvůli příchodu nového člena Bell Helicopter Prague. Při aktualizaci jsme
pokračovali ve spolupráci se studiem Your ARTillery, které připravovalo již původní grafický návrh
v roce 2015. Aktualizovaný Capability list přikládáme jako přílohu. Vzhledem k účasti na veletrhu
Farnborough bylo potřeba zajistit kromě výtisku aktualizovaných materiálů i dotisk stávajících ve
větším nákladu.



Rozhovory pro tisk a televizní zpravodajství
V roce 2016 probíhaly rozhovory s médii jednak na úrovni jednotlivých členů SČLP, jednak vyšel i
rozhovor s výkonnou ředitelkou SČLP. Nejvíce příspěvků vygenerovalo Aero Vodochody a GE Aviation.
Rozhovory byly provedeny a následně publikovány především pro celostátní média, např. E15,
Hospodářské noviny, MF Dnes atp.
Nejvíce se média zajímala o projekt ATP společnosti GE Aviation a podepsanou smlouvu s českou vládou,
která zahrnuje investici ve výši 9,8 mld. korun spojenou se stavbou továrny na výrobu motoru ATP, jež
by měla zaměstnat až 500 lidí. V Hospodářských novinách vyšel mj. v listopadu 2016 velký rozhovor
s novým Prezidentem AERO Vodochody o návratu Aera na pole zbrojního průmyslu.
V listopadovém vydání časopisu Průmyslové spektrum vyšel rozhovor s výkonnou ředitelkou Alicí
Undusovou (viz příloha). V prosincovém čísle pak následoval rozhovor s komerčním ředitelem Bell
Helicopter Prague Jakubem Hodou. Články vyšly v začátku série Průmyslového spektra, v níž se věnuje
leteckým firmám v ČR.
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Airzone.tv
V roce 2016 pokračovala spolupráce mezi Svazem a Airzone.tv, která je mediálním partnerem Svazu.
Tento rychle rostoucí mediální projekt je prvním svého druhu v České republice, profiluje se totiž jako
internetová televize se zaměřením na letectví. Přispívá tak k popularizaci letectví, v čemž se prolíná s cíli
Svazu.

Lidské zdroje
Komise pro řízení lidský zdrojů nadále fungovala v roce 2016 pod vedením Tomáše Vlčka. Komise v roce 2016
navázala na svou práci z roku 2015, kdy hlavně analyzovala letecké vzdělávání v ČR a jeho budoucí potřeby.
Komise se v minulém roce zaměřila na pracovní pozice v letectví s vyšší přidanou hodnotou a s cílem zanalyzovat
stav u budoucích vysokoškolsky vzdělaných leteckých expertů se spojila se studentskými spolky z partnerských
univerzit.

Rada Expertů SČLP
V roce 2016 fungovala Rada Expertů v následujícím složení:

Strategická oblast
Řízení lidských zdrojů
Interní spolupráce mezi členy SČLP
Kvalita a školení
Veřejná podpora
PR a propagace
Výstavy a veletrhy

Expert
Tomáš Vlček
Milan Daněk
Jindřich Znamenáček
Přemysl Hobza
Richard Klíma
Petr Řehoř

Členská firma
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Jihlavan a.s.
Lloyd´s Register
LA Composite, s.r.o.
Řízení letového provozu s.p.
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Smyslem Rady expertů je za SČLP mít specialistu na danou oblast, který bude v případě potřeby ve „své“ oblasti
zastupovat Svaz navenek. Zároveň by experti měli pracovat mezi jednotlivými zasedáními na úkolech určených
po dohodě se Svazem a výsledky prezentovat členům v průběhu zasedání Svazu.
Od srpna 2016 po odchodu Petra Řehoře zůstala pozice agendy výstav a veletrhů
neobsazená.

Projekt společného nákupu a průmyslové spolupráce
Zúčastněné společnosti využívaly synergie dosažené v uplynulém období.
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Statistická data Svazu
Svaz opět sbíral data od svých členů za rok 2015, aby mohl pokračovat v tvorbě statistických výstupů. V průběhu
roku 2016 probíhal sběr dat od jednotlivých členů, jejichž výstupem je statistická tabulka mapující stav
zaměstnanců a ekonomické ukazatele v absolutních číslech i relativně vzhledem k rokům předešlým. Na základě
těchto dat Svaz disponuje informacemi o celkových tržbách, hospodářském výsledku, exportu, počtu
zaměstnanců atd. Výsledky statistiky jsou publikovány na webu SČLP. Svaz statistiku využívá zejména
k sebeprezentaci a k reakcím na dotazy médií.
V roce 2015 vzrostly tržby členů Svazu meziročně o 6 %, poprvé navíc překonaly souhrnnou hodnotu 500 milionů
eur. O 8 % vzrostl export a tržby z oblasti Research&Development vzrostly dokonce o 26 % oproti roku 2014.
Rostl také počet zaměstnanců v letectví – o 9 %. Snaha Svazu podpořit obchod mezi jednotlivými členy se setkala
s úspěchem v podobě 5% nárůst, což znamená v absolutních číslech téměř 470 milionů Kč. V oblasti

průmyslové spolupráce v roce 2017 očekáváme značný nárůst tržeb mezi členy vzhledem k probíhajícím
projektům – GE Aviation si vytváří dodavatelský řetězec v souvislosti s projektem ATP, Aero Vodochody bude
rozšiřovat dodavatelskou síť vzhledem k projektu L-39 NG a Jihlavan dává do kooperací cca 10,000 normohodin.

Networking vůči státní správě
Celkově v roce 2016 Svaz nadále figuroval vůči státní správě jako partner k diskusi o letectví a přispíval tak i ke
zvyšování povědomí o své existenci a svých aktivitách.
Kromě výše zmiňovaných aktivit MZV či MPO, jichž se SČLP v roce 2016 účastnil, proběhlo také na Ministerstvu
dopravy několik setkání NIP (Národní inovační platformy), ve které je Svaz zainteresovaným subjektem v sekci
„NIP III. - Výroba dopravních prostředků“. Konkrétně šlo o připomínkování aktualizace Národní RIS3 strategie
obsahující priority výzkumu, vývoje a inovací.
Nadále tak udržujeme partnerské vztahy s MZV, MPO a MO v rámci diskusí s leteckými podniky, exportéry a
partnery pro ekonomickou diplomacii.

Přílohy výroční zprávy
1.
2.
3.

Rozhovor pro MM Průmyslové spektrum – Alice Undusová
Rozhovor pro MM Průmyslové spektrum – Jakub Hoda
Nový Capability list SČLP
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Kód článku: 161042 Vyšlo v MM : 2016 / 10, 27.09.2016 v rubrice Servis / Rozhovor, Strana 41

České letecké firmy mají ve světě dobré renomé
„Objem české letecké výroby roste a míří hlavně do zahraničí. Především v oblasti
produkce ultralightů a leteckého výcviku je naše republika opravdovou velmocí. Počátky
tradice pilotního, leteckého i vrtulníkového výcviku se datují již do roku 1948. České
letecké školy jsou velice vyhledávané pro své kvalitní pilotní výcviky, které poskytují za
bezkonkurenční ceny,“ potvrzuje Alice Undusová.
O tom, že každé čtvrté ultralehké letadlo na světě je vyrobeno v České republice a že české letecké
společnosti dnes patří mezi dodavatele nejvýznamnějších leteckých firem, jako je Boeing, Airbus,
Embraer či Sikorsky jsme si povídali s výkonnou ředitelkou Svazu českého leteckého průmyslu Mgr.
Alicí Undusovou.

Mgr. Alice Undusová

Výkonná ředitelka Svazu českého leteckého průmyslu
Je absolventkou pražské Právnické fakulty. Již při studiu pracovala u poradenské firmy KPMG, kde se
specializovala na daňové poradenství, zejména v oblasti mezinárodních daní. V rámci svého působení
v KPMG pobývala rok v KPMG Dublin v Irsku, kde radila českým klientům se zakládáním irských
investičních fondů. Poté byla rok v Londýně, kde se soustředila na mezinárodní daňovou optimalizaci.
Po sedmi letech v KPMG nastoupila v roce 2000 do Revitalizační agentury, kde se na pozici projektové
manažerky zabývala restrukturalizací a prodejem českých průmyslových firem vlastněných státem.
Jedním z nich byl Zetor, kde před jeho prodejem v letech 2000–2002 působila jako předsedkyně
dozorčí rady. V Revitalizační agentuře, respektive společnosti Odien Asset Management, která byla
poradcem této agentury, působila do roku 2004 na pozici finanční ředitelky a projektové manažerky.
V létě roku 2004 byla vybrána firmou BAE Systems a stala se ředitelkou offsetového programu Gripen,
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který se rozběhl v souvislosti s pronájmem letadel JAS 39 Gripen AČR. Od té doby se také datuje její
působení v obranném a leteckém průmyslu. Od roku 2012 do roku 2014 pracovala pro švédskou
společnost SAAB AB jako jednatelka české pobočky a ředitelka offsetového programu Gripen.
Na jaře roku 2014 se stala výkonnou ředitelkou Svazu českého leteckého průmyslu a od podzimu roku
2014 je místopředsedkyní dozorčí rady společnosti Letiště Praha a.s. V roce 2016 se stala také členkou
dozorčí rady společnosti Czech Aviation Training Center.
Mezi její záliby patří cestování, golf, interiérové designerství a asijské umění. Zejména se však věnuje
své šestileté dceři Victorii.
MM: V jaké kondici se aktuálně nachází český letecký průmysl?
Mgr. Undusová: Český letecký průmysl je celkově v dobré kondici. Statistiky našeho svazu ukazují,
že objem letecké výroby již pět let po sobě roste a tím samozřejmě i jeho export. To je velice
povzbudivé, jelikož většina leteckých výrobků a služeb míří do zahraničí a jejich tržby úměrně rostou.
Takže i přes některé mediálně známé kauzy typu Aicraft Industries a Job Air Technics se leteckému
průmyslu v Čechách daří. Za naše členy máme úplná statistická data z roku 2014. Z tržeb ve výši 13,5
miliardy korun činil export 10,5 miliardy korun. Zaměstnáno v členských firmách bylo téměř 6 500 lidí.
Pokud bychom se komplexně podívali na letecké firmy v České republice včetně zaměstnanců letišť,
tak se dostaneme řádově na cca 10 000 lidí. Letecká doprava je na vzestupu, a tudíž i počet
zaměstnanců v letectví roste. V roce 2010 svazové firmy zaměstnávaly 3 700 lidí a na konci roku 2014
to bylo již zmiňovaných 6 500 zaměstnanců. Meziroční růst tržeb byl 15 %. Rostla i produktivita práce
a konkurenceschopnost, kterou potvrzuje rostoucí export firem. Zároveň rostly i výdaje na výzkum a
vývoj a investice do výrobních prostředků – za rok 2014 to byly 2 miliardy korun.
MM: Jaké je současné výrobní portfolio českého leteckého průmyslu? Je aktuálně výroba
soustředěna na menší letadla typu kluzáky, ultralighty atd., nebo velká letadla, nebo
převažují subdodávky?
Mgr. Undusová: Portfolio českého leteckého průmyslu je široké. Naše republika je jedna z mála
zemí, která vyrábí pro letectví veškeré komponenty a má i své finální výrobce. Z výroby ve „velkém“
letectví se jedná zejména o dodávky dílů a komponentů pro světové obry typu Airbus a jejich
zahraniční dodavatele. V tomto řetězci je zapojeno mnoho českých firem. Jsou to podniky
strojírenského typu, o kterých se příliš neví, že jsou i kvalitními leteckými dodavateli. Z našich členů je
to například Startech, Charvát AXL nebo Znojemské strojírny. Největší českou firmou dodávající
Airbusu, Embraeru a Sykorskemu je Aero Vodochody prostřednictvím divize Aerostructures. Aero na
dodávkách kooperuje s dalšími českými subdodavateli. Zajímavým dodavatelem je i Jihlavan, který má
dobré zahraniční kontrakty a dodává i Airbusu. Česká dcera firmy Zodiac – Zodiac Galleys Europe je
výhradním dodavatelem interiérového vybavení pro Airbus. V letošním roce mimo jiné dodala již tisící
kuchyňku pro tuto leteckou společnost. Z menších firem mohu jmenovat například LA Composite, kteří
dodávají protipožární ochranu nákladových dveří pro všechny typy letadel Airbus, nebo Quittner &
Schimek z Nové Paky, kteří dodávají letecké kabeláže. Takže co se týká dodávek pro světové trhy,
české firmy jsou velice slušně zapojeny do výrobních programů nejvýznamnějších výrobců.
V oblasti ultralightů je Česká republika skutečnou velmocí. Vedle Francie, Německa a Itálie jsme
hlavním evropským výrobcem a exportérem ultralightů. Naším trhem je především Severní Amerika a
Evropa. Přibližně 90 procent u nás vyrobených ultralightů jde na export. Roční hodnota vývozu je 40
milionů eur. Hlavními výrobci jsou CZ Sport Aircraft, Evektor Aerotechnik, Jihlavan Airplanes Skyleader a Zlín Aircraft.
Výrobu menších civilních letadel u nás realizují dvě společnosti – Aircraft Industries a jejich L410 NG,
který má nový motor od GE, a firma Evektor s letounem EV 55, u kterého probíhají certifikační
zkoušky.
Vojenská letadla nabízí jediný výrobce, a to Aero Vodochody, kde se aktuálně pracuje na projektu L39NG. Ten u stávajících zákazníků nahradí legendární L-39 a chce uspět i u nových zájemců. Současně
probíhají ve Vodochodech práce na letounech L-159, které byly prodány do Iráku a firmě Draken do
USA.
MM: Na jakých trzích mají české letecké produkty největší uplatnění, jaké jsou hlavní
exportní trhy?
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Mgr. Undusová: Velké exportní objemy českých leteckých firem míří zejména za velkými zákazníky
typu Airbus a Embraer. Obecně z exportních trhů stále převládají státy západní Evropy a USA. V
oblasti leteckého výcviku jsou klienty leteckých škol především africké státy. Zajímavá je i Indie a
očekává se nárůst spolupráce s Čínou. Perspektivním trhem je i jihovýchodní Asie, kde se firmy snaží
navázat na předchozí dobré vztahy. Dobrým příkladem je Vietnam. U nových exportních příležitostí pro
střední a menší firmy je velice důležitá podpora státu přes Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo
průmyslu a obchodu a jednotlivé zastupitelské úřady. Pokud firma nemá v dané zemi zastoupení, a to
si většina menších firem nákladově nemůže dovolit, tak je velice těžké se na tato teritoria vůbec
dostat.
MPO podporuje exportní snahy českých leteckých firem prostřednictvím dotací na účast na některých
veletrzích a pořádáním obchodních misí, kam s ministrem cestují i zástupci firem se zájmem o
navázání obchodní spolupráce v daném teritoriu. Ministerstvo zahraničí má také program malých
obchodních misí, kdy podle požadavků pořádá prostřednictvím velvyslanectví v příslušných zemích
setkání českých firem se zahraničními partnery. Agentury Czech Trade a CzechInvest se také snaží
podporovat mezinárodní kontakty v letectví prostřednictvím svých databází kontaktů a referencí.
MM: V jakém segmentu a na jakých teritoriích vidíte perspektivy pro české letecké firmy?
Máme nějaké výhody oproti jiným zemím?
Mgr. Undusová: Uplatnění pro české letecké výrobní firmy vidím zejména v dodavatelském řetězci
světovým výrobcům. Vynikající renomé mají české letecké školy. Co se týká leteckých škol a jejich
pilotního, leteckého i vrtulníkového výcviku, tak je zřejmé, že zahraniční klientela z Afriky, Asie, Izraele
a v budoucnu i Číny je bude v následujících dekádách úspěšně živit. Oproti ostatním evropským zemím
máme především ve výcviku velkou přidanou hodnotu. Nabízíme kompletní pilotní výcviky ve vysoké
kvalitě se všemi potřebnými certifikacemi za konkurenceschopné ceny. ČR má vynikající mezinárodní
pověst prvotřídních a přátelských školitelů. Tradice pilotního výcviku pro zahraniční klienty se u nás
datuje už od roku 1948, kdy jsme nově vzniklému státu Izrael poskytovali výcvikové kurzy pilotů,
včetně stíhacích letounů Avia S-199. Leteckých škol je v ČR opravdu hodně, například F-Air, DSA,
Aviatický klub, Blue Sky Service, Flying Academy, Aero Klub Praha-Letňany. Dále v Praze-Ruzyni
působí firma Czech Aviation Training Center, která školí piloty i palubní personál pro letecké
společnosti – jde o certifikovaný pilotní výcvik na velká dopravní letadla Airbus a Boeing. Ve všech
leteckých školách je možné začít výcvik tzv. „ab initio“, tedy od nuly bez nutnosti předchozích
zkušeností a výcviku a ukončit kurz získáním pilotního průkazu.
V oblasti mezinárodního vojenského výcviku je lídrem státní podnik LOM Praha, který ve svém Centru
leteckého výcviku v Pardubicích školí piloty vrtulníků a stíhače AČR, včetně dalších pilotů prakticky z
celého světa.
Kromě výcviku pilotů je Česká republika schopná nabídnout i výcvik leteckých dispečerů v Czech Air
Navigation Institute, který funguje při Řízení letového provozu ČR a probíhá v souladu s
mezinárodními standardy ICAO a Eurocontrol. Výcvik dispečera letového provozu se poskytuje jako
služba pro účely výcviku dispečerů pro české nebo zahraniční organizace řízení letového provozu.
Doba výcviku letového dispečera včetně on job trainingu je cca 2 roky. V případě zahraničních
frekventantů je doba výcviku od 3 do 9 měsíců v závislosti na požadovaných kvalifikacích. U
zahraničních dispečerů pak on job training probíhá u jejich mateřské organizace. Na rozdíl od pilotní
licence si nelze tento výcvik koupit takříkajíc „z ulice“. Uchazeči musejí být vybráni a vysláni na výcvik
svými zaměstnavateli, tedy organizacemi, které se zabývají řízením letového provozu. Uchazeči o tuto
práci musejí nejdříve projít sérií testů, které mimo jiné zjišťují i psychickou stabilitu a odolnost vůči
stresu.
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Montážní hala Aero Vodochody

MM: Je ČR pro zahraniční investory v oblasti leteckého průmyslu zajímavá, případně jaké
významné akvizice se v ČR za poslední dobu uskutečnily?
Mgr. Undusová: Česká republika je pro investory v oblasti letectví velice zajímavá. Pokud se
ohlédneme, tak významnější akvizice, které za poslední roky u nás byly realizovány, jsou vstup
malajsijského investora do Evektoru, ruský vlastník kunovického Aircraft Industries, současná
plánovaná expanze GE Aviation Czech ve výrobě leteckých motorů poté, co v minulosti koupilo aktiva
původní Waltrovky. Z poslední doby můžeme jmenovat aktivity firmy Bell Helicopter v Čechách, kdy
letos v Ruzyni vzniklo nové centrum klientských změn pro civilní vrtulníky pro celou Evropu včetně
nové lakovny. Z letošního roku se datuje převzetí mošnovské opravárny Job Air Technics, kdy její
dluhy u bank odkoupila firma CS Group Jaroslava Strnada. V Čechách také léta úspěšně působí firma
Honeywell, která má leteckou výrobu v závodě ve Hlubočkách u Olomouce – ta koupila bývalou Moru
Olomouc.
MM: Zaměstnanost v leteckém průmyslu je specifická především svými požadavky na
vysokou odbornost. Jaký je současný stav?
Mgr. Undusová: Zaměstnanost v letectví je stejný problém jako v ostatních odvětvích průmyslu. V
leteckém průmyslu je více umocněn tím, že výcvik zaměstnanců je delší a dražší. ČR je v současné
době po Maltě země s nejnižší nezaměstnanosti v celé EU. To se v praxi projevuje mimo jiné také tím,
že sehnat zaměstnance do výroby je stále těžší. V oblasti letecké výroby jsou požadavky na odborné
znalosti a dovednosti nezbytností, a proto si některé firmy musejí najímat agenturní pracovníky ze
zahraničí, což je drahé a dlouhodobě ve velkém rozsahu neudržitelné. V blízké budoucnosti očekáváme
požadavek v řádu stovek pracovních míst v souvislosti s realizací nového centra vývoje a výroby
turbovrtulových motorů GE Aviation Czech. V lednu letošního roku společnost vznik motorárny
oznámila s tím, že plánuje vytvořit více než 500 nových pracovních míst. Motorárna by měla začít v
roce 2020 vyrábět moderní turbovrtulové motory pro letadla společnosti Textron. O tom, kde přesně
nový závod bude, ještě není na úrovni GE rozhodnuto.
Systémovým a dlouhodobým řešením stávající situace je transformovat strukturu středního odborného
vzdělávání. Dále je nutné zaměřit se na vysoké školství, kdy u našich absolventů bývá problém s
jazykovou vybaveností a schopností pracovat v požadovaných počítačových programech. Svaz se touto
problematikou dlouhodobě zabývá a spolupracuje s Radou vlády a ČVUT v Praze. Naším cílem je také
zatraktivnit letectví jako obor už od středního stupně školství. Bohužel nás ve vnímání atraktivity a
perspektivy pro budoucí zaměstnance zatím válcuje automobilový průmysl i kolejová technika.
Svaz se problematikou lidských zdrojů dlouhodobě zabývá. Víme, že letecké firmy stále potřebují
hlavně zaměstnance se středoškolským technickým vzděláním. Ti dlouhodobě tvoří kolem 70 procent
všech nástupů. Obecně je nedostatek lidí s relevantní praxí, takže firmy to nutí investovat desítky
milionů korun do rekvalifikací. To samozřejmě není řešení. Investice do rekvalifikace mají své meze.
Budoucí letecký konstruktér musí mít obor vystudovaný. Rovněž klesá počet absolventů leteckých
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oborů vysokých škol. V roce 2014 bylo celostátně pouze 33 absolventů, což je nejnižší číslo za
posledních 15 let. To je trochu paradox, jelikož český letecký průmysl roste. Podle naší analýzy bude
23 firem sdružených ve Svazu v následujících pěti letech potřebovat řádově 3 500 nových
zaměstnanců. A víme přesně, kolik a z jakých oborů budou absolventi chybět. Jedná se o letecké
výpočtáře, konstruktéry, technology, mechaniky a softwarové pracovníky. Dále pak lakýrníky, svářeče
lehkých slitin, operátory a programátory CNC strojů, kontrolory kvality a jiné oblasti společné pro
průmysl.
MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji oboru dobré vyhlídky nejen v oblasti lidských zdrojů.

Svaz českého leteckého průmyslu
Představuje síť 21 leteckých výrobců, pěti vysokých škol a tří dalších institucí. Mezi hlavní činnosti
jejich členů patří výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných
jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových
systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba kompozitních a obráběných dílů včetně
povrchových úprav.
SČLP přispívá k posilování konkurenceschopnosti českého leteckého průmyslu, realizuje projekty v
oblastech řízení lidských zdrojů a leteckého vzdělávání, rozvoje dodavatelského řetězce a integrace
dodavatelských kapacit.

Údaje za rok 2014
• 23 leteckých firem, 6 asociovaných členů
• Zaměstnanci: 4 777 leteckých specialistů, 1 461 ostatních zaměstnanců
• Tržby: celkem 11 939 mil. Kč (letecké činnosti), z toho:


leteckých výrobků 6 260 mil. Kč



leteckých oprav 1 936 mil. Kč



jiných leteckých služeb 3 733 mil. Kč

• Investice: 1 283 mil. Kč
• Export: 10 515 mil. Kč
• Hospodářský výsledek: 965 mil. Kč, provozní zisk: 1 473 mil. Kč
Zdroj: www.sclp.cz
RNDr. Iva Ruskovská
iva.ruskovska@gmail.com
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Kód článku: 161227 Vyšlo v MM : 2016 / 12, 14.12.2016 v rubrice Servis / Rozhovor, Strana 50

Centrum pro Evropu vybudoval Bell Helicopter v Česku

V roce 2010 se rozhodl nestor vrtulníkového letectví americký Bell Helicopter vstoupit na
evropský trh. Pro svůj záměr si vybral Českou republiku a v Praze na Ruzyni otevřel
Evropské centrum Bell Helicopter, které má kapacitu kompletovat a servisovat až 40
vrtulníků ročně.
Pražské centrum Bell Helicopter se dále rozvíjí. Například investovalo významný kapitál v řádu téměř
50 milionů korun do nové lakovny, která byla uvedena do provozu na začátku letošního roku právě v
pražském centru na Ruzyni. Rozhovor na téma evropská centrála Bell Helicopter poskytl redakci MM
Průmyslového spektra komerční ředitel Ing. Jakub Hoda.

Ing. Jakub Hoda je výkonným ředitelem oddělení komerčního prodeje Bell Helicopter. Je zodpovědný
za celkový marketing a prodej komerční produktové řady vrtulníků Bell v Evropě, Rusku, Turecku a
Izraeli. V minulosti pracoval jako regionální manažer prodeje Bell Helicopter a byl klíčovým článkem
regionálních prodejních úspěchů – např. prodej vrtulníku B 429 pro slovenskou policii a slovenskou
leteckou záchrannou službu či prodej typu B 412 pro Policii ČR.
Jakub Hoda získal inženýrský titul na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě dopravní.
Je ženatý a má tři dcery.

MM: Bell Helicopter vstoupil do České republiky v roce 2010. Proč ČR a proč Praha?
Ing. Hoda: Rok 2010 byl pro společnost Bell Helicopter průlomový. Centra tohoto typu v Evropě ani
jinde na světě doposud Bell neměl. Veškerá výroba a zákaznická podpora byla realizována z domovské
firmy z Texasu ve Spojených státech. Vedení Bellu se po dlouhých diskuzích rozhodlo k zásadní změně
strategie přístupu k zákazníkům v podobě vybudování dvou vrtulníkových center. Nakonec padla volba
na Prahu, kde je od roku 2010 centrum Bell Helicopter pro Evropu, Rusko, Turecko a Izrael, a na
Singapur pro zbytek světa.
Bell Helicopter má více než 80letou tradici v leteckém průmyslu. Rozhodnutí, kde etablovat centra,
která budou zákazníkovi blíže, bylo složité. V současné době máme v Evropě přibližně 900 vrtulníků a
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chceme tyto počty navyšovat. Bylo tedy nutné vybudovat centrum, které nejen podpoří značku Bell v
tomto geograficky významném regionu, ale především bude blíž našim zákazníkům. Do roku 2010
jsme neměli mimo logistické zázemí v Amsterdamu a v Londýně, kde seděl jeden člověk, v Evropě
vůbec nic. Pro naše zákazníky to nebyla úplně komfortní situace. Sedmihodinový posun při převozu
vrtulníků z Ameriky do Evropy, americká mentalita ne vždy odpovídající evropskému zákazníkovi a
další faktory vedly Bell k rozhodnutí vybudovat evropské centrum – a to právě v Praze.
Důvody, proč právě Praha, byly tři. Prvním byla lokace. Česká republika je v centru Evropy. Druhým
důvodem byla příležitost nákupu firmy Aviation Service, která měla solidní logistickou výbavu. Ta byla
pro náš nový byznys stěžejní. Třetí důvod byl, že ČR spolu s Polskem a Rumunskem mají dobré
letecké zázemí. Všechny tyto země disponují silnou leteckou tradicí, z níž se rekrutuje kvalitní letecký
personál.

Přelet policejních helikoptér Bell nad řekou Hudson v New Yorku (rok 1960)

MM: Jaký byl cíl Bell Helicopteru a co konkrétně v pražském centru nabízí?
Ing. Hoda: Naším cílem bylo vybudovat špičkové zákaznické centrum a to se podařilo. Nový provoz v
Praze poskytuje celkovou údržbu, opravy a komplexní servisní služby. Současně je naším oficiálním
centrem pro úpravy, distribuci a zákaznický servis v rámci celé Evropy. Další velkou přidanou
hodnotou je nová lakovna, kterou jsme otevřeli na začátku tohoto roku a která je ve své kategorii
opravdu špička.
Pražské centrum má kapacitu až 40 vrtulníků ročně a je orientováno na komerční vrtulníky. Zde
vrtulníky nevyrábíme. Ty se vyrábějí v Texasu v základní konfiguraci a převážejí se v kontejneru buď
letecky, nebo lodí do Prahy. Zde dochází ke kompletaci a celkovému dovybavení podle přání
zákazníka. Každý vrtulník je v podstatě originál. My jsme schopni splnit požadavky zákazníka do
nejmenšího detailu. Od luxusních interiérů až po policejní nebo záchranné speciály.
MM: Jaké typy a počty vrtulníků jste schopni z pražské centrály expedovat?
Ing. Hoda: Evropské centrum Bell Helicopter montuje všechny typy vrtulníků. Mluvím o řadě Bell
206L4, Bell 407GXP, Bell 412EP, Bell 412EPI, Bell 429 a Bell 429WLG, která bude v budoucnu
rozšířená o typ Bell 505 a Bell 525. V Praze jsme začínali na počtech tří vrtulníků ročně. Museli jsme se
hodně učit. Vrtulníky sem nebyly dodávány v základní konfiguraci, ale v dílech určených pro kompletní
sestavu. Na kompletaci jednotlivých částí jsme se učili. Dnes jsme na počtu 13 vrtulníků ročně a
děláme celkové instalace a dovybavení. To je bilance za rok 2016. Poskytujeme také veškeré úpravy,
které si zákazník přeje, včetně kompletního lakování strojů. Zákazník může vidět objednaný stroj v
konečné podobě a tím, že jsme ve středu Evropy, si jej může převzít v lépe dostupné lokalitě. Počty se
samozřejmě odvíjejí od náročnosti dovybavení vrtulníků. Některá konfigurace je jednoduchá, jiná je
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složitější. Mezi ty patří např. vrtulníky pro policii, záchrannou službu nebo pro monitoring rozvodů
elektrického napětí. Tyto sestavy trvají velmi dlouhou dobu a jsou značně náročné. Náš cíl a kapacita
je 30 až 40 vrtulníků ročně.
MM: V jakých segmentech se pohybujete a pro jakého zákazníka Bell Helicopter Praha
primárně dodává? Pokud jde o exportní trhy, dodáváte pouze do Evropy?
Ing. Hoda: Centrum Praha dodává pro všechny mobilní operátory v Evropě, Rusku, Turecku a Izraeli.
Dodávky se pohybují ve čtyřech segmentech. První jsou VIP klienti, kteří stroj potřebují na osobní a
firemní přepravu. Druhý je letecká záchranná služba, třetí je policie nebo celní ochrana hranic a
poslední jsou vrtulníky, které se používají na ropných plošinách.

Vrtulník Bell 47D1 při přistání v New Yorku (rok 1960)

MM: Jaké má pražské centrum certifikace, na co má akreditaci a k jaké činnosti ho to
opravňuje, případně odlišuje od jiných zákaznických leteckých center v Evropě?
Ing. Hoda: Praze byl nedávno udělen rozšířený a aktualizovaný certifikát Design Organization
Approval (DOA) od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Rozšíření certifikace DOA
umožňuje pražskému závodu provádět zásadní změny v primární struktuře konstrukce a interiéru
kabiny na všech modelech společnosti Bell. Praha také získala doplněk, který novému provozu
umožňuje práci na strojích registrovaných v Kanadě v rámci naší certifikace EASA. Řeknu to jednoduše
– pokud by přiletěl do Prahy americký prezident vrtulníkem, my jsme schopni vrtulník servisovat.
Stejné to je s ruskými stroji nebo v případě jakýchkoliv zemí EU a Kanady.
MM: Kolik procent zakázek tvoří dodávky pro Evropu a kolik z toho je pro ČR? Kde vidíte v
Evropě největší potenciál, včetně ČR?
Ing. Hoda: Od roku 2010, kdy Centrum Bell Helicopter v Praze vzniklo, jsme dodali celkem 60
vrtulníků do Evropy a z toho například sedm vrtulníků do Švédska pro policii, ale také pro Českou
republiku či Slovensko. Objem dodávek do ČR tvoří zhruba deset procent.
Trh v ČR samozřejmě vidíme ve všech výše jmenovaných segmentech. Konkrétně bych zmínil VIP
klientelu, u které vrtulníková přeprava budí stále větší zájem. Dále je zde velký prostor pro dodávky v
oblasti letecké záchranné služby a policie. Pokud mám být konkrétní, tak velký vrtulníkový potenciál
má dnes Anglie a střední a východní Evropa, kde dochází k výměně starší, převážně ruské letecké
techniky.
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Výrobní linka v mateřském závodě v Texasu (rok 1960)

MM: Když už jsme u obchodní bilance, jaká je aktuální situace ve vypsaném tendru na
dodávku 12 vrtulníků pro Armádu ČR? Jaké vidíte pro Bell Helicopter šance?
Ing. Hoda: O dodávku vojenských vrtulníků pro AČR máme samozřejmě velký zájem, proto se tohoto
tendru účastníme. V současné době probíhají jednání na úrovních jednotlivých vlád zemí, které se do
soutěže přihlásily. Tím, že jsme americká firma, tak nás oslovila vláda Spojených států, které jsme
naši nabídku předložili. V tomto okamžiku nám nepřísluší nic komentovat. Proces je otevřený, běží a
uvidíme, jak bude dále postupovat. Na podporu tendru mohu jen říct, že Bell si vybral Českou
republiku jako centrum pro veškerý obchod a dodávky všech typů vrtulníků pro celou Evropu. Každý
vrtulník pro evropského zákazníka jde přes pražské centrum. Takže já osobně bych jisté výhody oproti
konkurenci viděl. Rovněž i finance, které by případně česká strana za kontrakt zaplatila, by šly do
české pokladny.
MM: V roce 2015 jste uzavřeli smlouvu s českým podnikem LOM Praha. Čeho by se měla
spolupráce konkrétně týkat?
Ing. Hoda: Memorandum, které obě strany podepsaly, se týká zástavby a vybavení vojenských
vrtulníků. Jak jsem již zmínil, centrum na Ruzyni je primárně určeno pro komerční vrtulníky a nemá
příslušná oprávnění a licence na práce s vojenským materiálem. My jsme se rozhodli kooperovat s
takovou firmou, která příslušnými oprávněními v ČR disponuje. A to je právě LOM Praha, který má
profesionální zázemí a vynikající výcvikové centrum v Pardubicích. Do budoucna bychom s nimi rádi
spolupracovali právě v oblasti výcviku vojenských pilotů, montáží a zástavby vojenských vrtulníků Bell.
MM: Jak řešíte logistiku, konkrétně subdodávky? Máte vlastní sklady nebo kupujete
napřímo od dodavatelů? Máte nějaké české dodavatele?
Ing. Hoda: Komponenty máme na skladě nebo je napřímo kupujeme od našich dodavatelů. Nákup
musí být v dostatečném předstihu. Celý proces trvá od podepsání kontraktu, výroby a transportu do
Prahy přes celkovou kompletaci přibližně šest měsíců. Z toho první dva měsíce se vrtulník v základní
konfiguraci vyrábí v Texasu, takže nám v Praze zbývají přibližně čtyři měsíce na celkovou zástavbu a
integraci.
Když jsme začínali, tak jsme veškeré komponenty dováželi z domovské firmy v Texasu. Naším cílem
bylo tento systém změnit tak, aby vrtulníky, které jdou z evropské centrály z Prahy, byly vybaveny
komponenty vyrobenými v Evropě, potažmo v České republice. To se nám podařilo a my plánujeme
nákupy u českých subdodavatelů dále navyšovat.
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MM: Jakých tržeb a objemu zakázek jste v loňském roce v pražské centrále Bell Helicopter
dosáhli? Řešili jste z pražského centra nějakou zajímavou nebo velkou zakázku?
Ing. Hoda: Celkový objem zakázek v pražském centru činil více než 4,5 miliardy korun. K dnešnímu
dni se z pražského centra od roku 2010 prodalo 60 vrtulníků značky Bell. Každý z těchto kontraktů byl
důležitý a my si jich nesmírně vážíme. Pokud bych měl jmenovat některé opravdu velké a
technologicky zajímavé zakázky, tak to byla například dodávka tří vrtulníků Bell 429 pro záchrannou
službu Francie, sedmi vrtulníků Bell 429 pro švédskou policii, čtyř pro Slovensko, patnácti vrtulníků pro
tureckou policii a dvou pro slovenskou policii.

Dodávka Bell 412EPI pro Policii ČR (červen 2015)

MM: Takový projekt, jako bylo otevření evropské centrály Bell Helicopter, si jistě vyžádal
větší objem investic? V jakých řádech jste se pohybovali a jaké byly doposud největší
investice?
Ing. Hoda: Počáteční investice se pohybovaly v řádu 100 milionů korun a do toho nepočítám nákup
Aviation Service. Největší a zásadní investicí v ceně 48 milionů korun byla výstavba nové lakovny.
Větší investici v takovém objemu do budoucna neplánujeme. Samozřejmě chceme pražský provoz dále
vylepšovat a také vzdělávat a školit personál. I nadále plánujeme masivně investovat především do
zaměstnanců, které budeme nabírat a školit. Investice půjdou také do nových technologií.
MM: Jak jste řekl, zásadní investicí byla realizace nové lakovny. Můžete popsat, v čem
jsou její přednosti, případně v čem byl tento projekt unikátní?
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Ing. Hoda: Nová lakovna je opravdu top kvalita. Mohu odpovědně říci, že je to nejlepší lakovna,
kterou Bell Helicopter má a kterou nenajdete ani u jiných renomovaných vrtulníkových firem na světě.
Pokud mám uvést nějaké technické specifikace, tak základním parametrem je to, že lakovna umožnuje
práci na všech v současnosti vyráběných strojích – i těch, které jsou prozatím jen ve vývoji. Dále v
sobě integruje několik nejnovějších požadavků, jako je bezpečnost provozu, snadná údržba,
energetická udržitelnost, ochrana životního prostředí a organizace práce.
MM: S kolika zaměstnanci jste začínali? Bylo těžké sehnat kvalifikovaný personál? Jaká je
aktuální situace?
Ing. Hoda: Bell Helicopter koupil Aviation Service s veškerým vybavením, tzn. hangáry, letištní
plochou a administrativními budovami, včetně toho, že s námi zůstal i některý letecký personál.
Portfolio činností však bylo zcela odlišné, než je naše. Aviation Service byl primárně zaměřen na
avioniku a odbavovaní letadel. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k rozsáhlé transformaci. Museli jsme
implementovat úplně jinou činnost, než která se zde dělala předcházejících 20 let. Museli jsme změnit
procesy ve firmě a přejít na IT systém, který je plně kompatibilní se systémy v domovské firmě v
Americe. K tomu bylo nutné vyškolit a přeškolit některé zaměstnance nebo přijmout zcela nové.
Nezastírám, že v některých procesech jsme také museli změnit přístup a mentalitu a s některými
zaměstnanci se také rozloučit.
Na druhou stranu jsme si byli plně vědomi toho, že český letecký personál včetně mechaniků je známý
svou vysokou profesionalitou, takže velká část zaměstnanců zůstala a my jsme je přeškolili na
standardy Bell. To bylo naše hlavní kritérium. My musíme především respektovat, aby naši
zaměstnanci měli příslušné licence. To byl asi největší problém. Ne všichni měli vyhovující oprávnění a
my jsme právě do vzdělávání a školení zaměstnanců investovali nemalé finanční prostředky.
V roce 2010 jsme začínali cca s 30 zaměstnanci. Dnes jich máme okolo 65. Z toho cca 30 je v
administrativě, 10 je obchodníků, kteří nás zastupují po celé Evropě, a zbytek jsou letečtí mechanici a
technici.
MM: Má pražská centrála vlastní vývojové pracoviště a nabízíte případnou spolupráci
českým vysokým školám?
Ing. Hoda: Nevím, zda to nazvat plnohodnotným vývojovým pracovištěm, ale máme na velmi vysoké
úrovni inženýring, který zpracovává a připravuje individuální úpravy jednotlivých strojů spolu s
designovým pracovištěm. My vycházíme z toho, že každý vrtulník je unikátní a každá technologie je
rovněž unikát, takže každou zástavbu vymýšlíme na míru tak, aby byla co nejefektivnější, technicky
správná, schválená leteckým úřadem a splňovala další parametry, které jsou součástí objednávky.
Co se týká spolupráce s vysokými školami, vedeme diskuzi s ČVUT v Praze a dalšími českými
univerzitami. Nabízíme jejich studentům stáže, případně budoucí zaměstnání. Máme zájem o šikovné
profesionály a nebráníme se takovým lidem nastartovat kariéru a případně růst s naší firmou. V
současné době zde máme například studenta z VŠE na částečný úvazek, se kterým jsme velmi
spokojeni.
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Slavnostní otevření nové lakovny v pražské Ruzyni, do které Bell Helicopter investoval téměř 50
milionů korun, patří mezi nejmodernější svého druhu na světě. Zdejší centrum má kapacitu až 40
vrtulníků ročně a je orientováno na komerční vrtulníky. V letošním roce zde bude smontováno na 13
vrtulníků.

MM: Jaké typy vrtulníků jsou na trhu nejžádanější?
Ing. Hoda: Jsou to spíše menší typy vrtulníků. Jedná se o lehký dvoumotorový vrtulník typ Bell 429.
Je nejprodávanější a má největší uplatnění pro svoji vysokou flexibilitu a víceúčelovost. V současné
době jich v Evropě létá 70 kusů. Můžete ho použít pro všechny segmenty – od VIP přes vybavení pro
policii nebo při záchraně lidí v horách. Tento typ je na trhu od roku 2010. Oblíbený je také Bell 407,
kterého jsme od roku 2010 dodali do celého světa 300 kusů a z toho do Evropy 60 kusů. Oba typy
vrtulníků bych určitě doporučil pro firemní přepravu.
MM: Pokud bych se rozhodovala koupit vrtulník, proč bych si měla vybrat Bell? Jaký typ
byste mi doporučil a na jakou finanční částku bych se měla připravit?
Ing. Hoda: Na krátké vzdálenosti po České republice bych doporučil jednomotorový vrtulník typu Bell
407, krásný, velmi výkonný, rychlý a pohodlný. Na cestování po Evropě bych navrhoval vrtulník Bell
429. Cena prvního z nich se pohybuje okolo 3 milionů dolarů a cena druhého je přibližně stejná. Záleží
na konkrétním vybavení, ale od nás byste určitě dostala slevu.
MM: Děkuji za rozhovor.
PhDr. Iva Ruskovská
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Metalic parts

Composite parts

Special processes

Flight Controls
Electrical Cable Accessories / Electrical Harnesses
Electrical Panels & Electrical Components
Electrical Power Systems & Equipment
Lighting (Interior, Exterior, Components)
Hydraulic Systems & Equipment

●
●
●
●
●
●

Prepreg
RTM
Other

●

Heat Treatment
Chemical milling
Anodising
Galvanic proceses
Shot peening

●
●
●
●
●

Structural design and stress
Engine and engine systems
Tooling design
Landing Gear & Systems
Instruments & Systems

Testing (testing and NDT)

FPE
Ultrasonic testing
MPE
Magnetic testing
RT radiography
Instruments & Systems
Engines
Landing Gear & Systems
Other NDT
Calibration and measurement

Interiors and galleys

Fixtures and forming tools
Composite tooling
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●
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●
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●
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Aerospace Engineering Dept., CTU

Inst. of Aerospace Engineering, VUT v Brně

Znojemské
strojírny

Zodiac Galleys
Europe CZ

STARTECH

SPEEL Praha

SAAB CR

Air Navigation
Services

Ray Service

Quittner
& Schimek

●

●

●

●
●
●
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maxmechanik

LOM Praha

JIHLAVAN

GE Aviation Czech

Flying Academy

Exova Metech

Česká zbrojovka
UB

●
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●
●
●

●

●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●
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Galley Equipment
Assembly jigs
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●
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●
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Interiors

Toolling

Charvát AXL

Česká letecká
servisní

●

Milling over 3,5 m
Milling under 1,2 - 3,5 m
Milling under 1,2 m
Turning
Honing
Titan, nickel based steel

Design (engineering services)

ATG

●

●

LRQA CR

Onboard Systems

●

●

University College
of Business, VSO

Flight Management System
Onboard instruments
Navigation Systems & Equipment
Communication Systems & Equipment
Indicating, Data & Recording Systems
Other Control Systems & Equipment

●

University of
Defence

Avionics

●

LA Composite

Turbopro/pisten engines
Engine parts and components
Fuel and control systems

●

Jihlavan Airplanes
(Skyleader Aircraft)

Propulsion

●
●
●

Bell Helicopter
Prague

Major asemblies
Minor asamblies/parts
Landing Gear

BEKO Engineering

Segments
Aerostructures

AERO Vodochody
AEROSPACE

CAPABILITY
LIST

●
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●
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●
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●
●

●

●

●
●
●

●

●
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Ground Systems & Equipment

●

Flight Simulators
MRO & Aftermarket

Business Jets
General Aviation
Civil Helicopters
Military Aircraft
Military Helicopters
Engines
Instruments & Systems

Systems

CADS
UniGraphics (RRD)
CATIA
PRO/Engineer
Solid Works

Part 21 DOA
Part 21 POA
Part 145
Part 147
AQAP 2110
MIL
AS/EN 9100
ISO 14001
ISO 9001:2000
ISO 9001:2008
BS 25999-2:2007 EN
NADCAP
NADCAP - Chemical Processing (CP)
NADCAP - Composite materials
NADCAP - Heat Treating (HT)
NADCAP - Non-Destructive Testing (NDT)

Customer Approvals

●
●
●
●

Flight Training

Industry Approvals

●

AERO Vodochody
Airbus France
Airbus Germany
BAE Systems
Boeing Military
Bombardier Aerospace
Embraer
Finmeccanica - Alenia
GE Aviation
GE Aviation Systems

Letov/Latecoere
Messier-Dowty
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OAO Klimov
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Goodrich
Honeywell Aerospace
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Saab
UTC - Pratt&Whitney
UTC - Sikorsky
Spirit Aerosystems (Europe)
Sonaca
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MIL
Motor Sich
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Parker Aerospace
Premium Aerotec
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