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příloha deníku E15, kterou jste právě
otevřeli, je věnována českému leteckému průmyslu a mé nedávné zahraniční cestě do Ruska a Kazachstánu.
Co mají tato dvě témata společného?
Jejich společným jmenovatelem je
energie. Minulý týden jsem společně
s českými podnikateli navštívil ruský Jekatěrinburg a kazachstánskou
Astanu, kde se většina našich jednání týkala právě energetiky. V českém
pavilonu na výstavě EXPO 2017 v Astaně jsem se seznámil i s prototypem
letounu SportStar EPOS. Unikátní
dvoumístné letadlo kunovické společnosti Evektor se tu těší velkému
zájmu veřejnosti. Je poháněno čistě
elektrickou energií a je ho možné dobíjet z běžné zásuvky či externí dobíjecí stanice. Ukazuje možný budoucí
vývoj letecké dopravy. Je skvělé, že
se právě čeští letečtí konstruktéři
vydávají novými cestami. Leteckému
průmyslu věnuje naše ministerstvo
zvýšenou pozornost a snaží se o jeho
podporu a propagaci. Je to obor,
který produkuje výrobky a služby
s vysokou přidanou hodnotou, jeho
produktivita roste rychleji než
v jiných oblastech zpracovatelského
průmyslu a poznatky získané v leteckém průmyslu urychlují rozvoj
strojírenství i dalších oborů.
V Jekatěrinburgu jsem se v rámci
veletrhu INNOPROM setkal s ministrem průmyslu a obchodu Ruské
federace Denisem Manturovem.
Naše jednání se týkala obchodních
vztahů a samozřejmě energetiky.
České firmy mohou nabídnout spolupráci v oborech, týkajících se zvyšování energetické účinnosti, úspor
energií a využívání obnovitelných
zdrojů. Jsem potěšen z pozitivního
vývoje vzájemné obchodní výměny.
Za první čtyři měsíce letošního roku
se zvýšil hospodářský obrat v meziročním srovnání o 36,6 procenta,

Foto MPO, foto na titulní straně EGAP

Vážení čtenáři,

PŘED CENTRÁLNÍM PAVILONEM.
Ministr Jiří Havlíček během prohlídky
výstavy EXPO Astana 2017.
vzrostl především dovoz z Ruska
o 49,6 procenta, vývoz stoupl o 21,1
procenta. Jednal jsem i s gubernátorem Sverdlovské oblasti Jevgenijem
Kujvaševem. Právě Sverdlovská
oblast je místem, kde se úspěšně
etablovala řada českých firem, které
se v tomto regionu dokázaly uplatnit
a úspěšně zvládly nutný proces lokalizace. K úspěchu českých společností přispěli i naši kolegové z místních
kanceláří agentury CzechTrade.

Druhou zastávkou naší cesty byla
kazachstánská Astana. Výstava
EXPO 2017 s mottem „Energie pro
budoucnost“ má pro Českou republiku zásadní význam. Naše země má
v oblasti energetiky silnou tradici
i vynikající technologické know-how.
EXPO 2017 je proto velkou příležitostí pro české exportéry zaměřené
na energetiku a využívání obnovitelných zdrojů. Kazachstánský ministr
pro energetiku Kanat Bozumbajev,

Statistiky a zahraniční obchodní partneři
v leteckém průmyslu
• Export v leteckém průmyslu v roce 2016 přesáhl 10,1 miliardy
korun, což je o 9,3 procenta více než v roce 2015. Rekordních
hodnot vývozu dosáhlaČeská republika ještě před krizí v roce
2007, kdy bylo vyvezeno zboží za 15 miliard korun. V roce 2009 to
bylo 14,9 miliardy korun.
• Obchodní bilance byla v posledních čtyřech letech vždy kladná,
v roce 2016 činila 1,9 miliardy korun. Česká republika nejvíce
vyváží vrtulníky s hmotností do dvou tisíc kilogramů, malá a střední
letadla do 15 tisíc kilogramů a jejich příslušenství.
• Do Francie putují malá letadla s hmotností do dvou tisíc kilogramů
a součásti letounů a vrtulníků (dohromady přes tři miliardy korun).
Naopak ve Francii nakupujeme velká letadla nad 15 tisíc kilogramů
a součásti letadel a vrtulníků.
• Do Spojených států exportujeme malá letadla a vrtulníky, naopak
přivážíme střední a velká letadla, podvozky letadel a další
součásti.

• Z Kanady dovážíme především vrtulníky různých velikostí.
• Do Ruska byla vyvezena střední letadla o hmotnosti dva tisíce až
15 tisíc kilogramů.
• Čína v současné době nepatří mezi největší obchodní partnery, ale
je vnímán její budoucí potenciál.
• Poznatky analýzy komparativních výhod čili pohled na to, na které
výrobky se jednotlivé země zaměřují, se shodují s výsledky
vývozu. Francie je silná ve velké většině položek leteckého
průmyslu; výjimku tvoří malá letadla a některé součásti letounů
a vrtulníků, což odpovídá českému exportu do Francie. V podobné
situaci je Kanada. Pokud se podíváme na USA, vidíme příležitosti
pro export malých vrtulníků. Rusko si dobře počíná v exportu
různých částí a součástí letadel a velkých vrtulníků, rezervy má
u malých vrtulníků a všech typů letadel. Skoro u všech položek
leteckého průmyslu vykazuje komparativní nevýhodu Čína. /MPO/

se kterým jsem v Astaně jednal,
proto přímo vyzval české firmy, aby
se podílely na ekologizaci a modernizaci kazašského energetického
a teplárenského systému, a projevil
velký zájem o spolupráci v oblasti
jaderné energetiky. V Astaně jsme
podpořili i vzájemnou spolupráci
v oblasti výzkumu a vývoje. Přímo
na česko–kazachstánské energetické konferenci bylo podepsáno
memorandum o spolupráci v oblasti
energetiky včetně energetiky jaderné
mezi ČVUT a almatskou technickou
univerzitou AUPET.
Příjemnou tečkou našeho maratonu jednání byla prohlídka českého
pavilonu. Celková úroveň EXPO mě
potěšila a jsem velmi spokojen s tím,
jak působí naše česká expozice.
Koncepce pavilonu skvělým způsobem kombinuje odborná témata
špičkových technologií, kterým
dominuje právě elektricky poháněný
letoun SportStar EPOS, s populárně
naučnou částí. Byl jsem svědkem
obrovského zájmu veřejnosti o naši
expozici a jsem rád, že se na ní
mohlo naše ministerstvo historicky
poprvé aktivně podílet.

Jiří Havlíček,
ministr průmyslu a obchodu

Speciál

| 15 |

Česko je velmocí v malých letadlech
České strojírenství dodává
jak jednotlivé díly, vyrábí
a vyvíjí letadla. Mezi
špičky patří také ve vývoji
a výrobě leteckých motorů.
Je také velmi úspěšné
v produkci menších letadel.
V devadesátých letech
vyvezl český výrobce
1300 malých dvoumístných
letounů EuroStar
a SportStar. Leteckým
průmyslem se na českém
trhu zabývají desítky firem.
Česko je také uznávanou
kapacitou ve výrobě strojů
typu ultralight.

Jaké technologické řešení budete
na EXPO v ASTANĚ prezentovat?

Společnost Evektor na výstavě
EXPO 2017 v Astaně představuje
svůj elektricky poháněný letoun
SportStar EPOS. Jde o dvoumístný
lehký sportovní letoun poháněný
elektromotorem Rotex Electric RE
BB 90-5 o výkonu 75 kW (100 koní)
a třílistou kompozitovou vrtulí. Výkon motoru je řízen prostřednictvím
elektronické řídicí jednotky, která
zajišťuje optimální využití energie

Foto MPO 3x

Na EXPO se představuje elektricky
poháněný letoun SportStar EPOS
kunovické společnosti Evektor. Jde
o ústřední motiv české expozice.
Ukazuje se v atraktivní „letové“
podobě, návštěvníci si jej mohou
prohlédnout ze země i ze vyvýšeného patra. Stroj pohání motor o výkonu 75 kW, tedy „stokoňová“ síla,
a třílistá kompozitová vrtule. Výkon
motoru řídí elektronická jednotka,. Dobíjení baterie je možné
z běžné elektrické
zásuvky nebo z externí
dobíjecí stanice. SportStar EPOS produkuje
nulové emise a má
výrazně nižší provozní
náklady. Vývoj projektu SportStar EPOS
pokračuje a Evektor
uvažuje o sériové
výrobě.
„Využití elektrické
energie pro pohon letadel za účelem jejich
ekologického provozu,
snižování emisí a provozních nákladů je
v letectví velmi aktuálním tématem,“
říká marketingový ředitel společnosti Evektor Martin Růžička.

SYMBOL EXPOZICE. Českému pavilonu na EXPO 2017
v Astaně dominuje elektricky poháněný letoun SportStar
společnosti EVEKTOR Kunovice, umístěný v letové poloze.

JAKO OD FOGLARA. Českému pavilonu na EXPO

V ČESKÉM PAVILONU. Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček,

2017 v Astaně vévodí také létající kolo čili vírník,
zavěšené pod letounem SportStar EPOS.

komisař české účasti na EXPO Astana 2017 Jan Krs a náměstkyně
ministra Pavla Sluková.

uložené v bateriových kontejnerech.
Prezentace lehkého sportovního
letounu SportStar EPOS zapadá
do tematického zaměření výstavy
„Energie budoucnosti“.Společnost
Evektor patří k předním světovým
leteckým výrobcům, kteří se touto
problematikou zabývají.

Je tato technologie teprve ve vývoji?

V současné době zatím není ve světě
sériově vyráběn žádný elektricky
poháněný letoun.

Je potřeba provést změny v letecké legislativě, které umožní provoz
těchto letounů u zákazníků. Poptávka po SportStaru EPOS je jednak od soukromých provozovatelů
letounů, kteří mají zájem o moderní technologie, tak zejména ze strany leteckých škol. SportStar EPOS
umožní výrazné snížení provozních nákladů, zjednodušení údržby
letounu, snížení hlučnosti, a tím
plnění dnes zpřísňujících se hlukových limitů v obydlených oblastech

a také výrazné snížení produkovaných emisí. Společnost Evektor,
která patří k největším světovým
výrobcům lehkých sportovních
letounů a má dnes v provozu přes
1300 letounů v 50 zemích světa
s klasickým spalovacím motorem,
tak nabídne svým zákazníkům
moderní řešení pro výcvik pilotů
a létání soukromých pilotů.



/red. s využítím podkladů MPO
a firmy Evektor/

Speciál

| 16 | LETECKÝ PRŮMYSL

Damiano Cotula:
Nedržíme se při zemi
Silná tradice a téměř stoleté
dědictví nám dávají docela
velkou konkurenční výhodu,
říká Damiano Cotula,
ředitel strategie a PR Aera
Vodochody.

byznysu, kde kooperujeme se jmény,
jako jsou Embraer či Sikorsky, jsme
výrobně a tréninkově činní ve vojenském letectví, no a prodáváme nová
letadla s balíčky doprovodných služeb, které nám pomáhají upevňovat
vzájemná pouta s našimi zákazníky.
Aero vyrábělo dlouhé roky L-39 a pak
L-159, poté se produkce zastavila
na 13 let, a loni jsme výrobní linky
znovu spustili a nabízíme zcela nové
stroje.

Je nutné angažovat se ve všech těchto
směrech?

Řekl bych, že ano. Výhodou je navíc
to, že se tyto činnosti navzájem
doplňují. V jednom oboru můžete
získat benefity, které se dají přesunout do druhého. Zisky z vojenských
letounů se dají vložit do aerostructures, a naopak z aerostructures můžete díky spolupráci s největšími hráči
na trhu těžit z přístupu k zajímavým
technologiím. Jen je třeba mít na paměti vzájemnou vyváženost.

Působíte v Aeru Vodochody a v Česku
rok a několik týdnů, co jste si za tu dobu
stačil vše uvědomit?

Tak předně, Aero Vodochody je česká
společnost. To znamená, že byla
založena v Česku, kde také vyrůstala.
Má ohromnou tradici, investuje tady
a prodává po celém světě.
Mimochodem ta tradice je opravdu výjimečná, nejen v průmyslu.
Ostatně za pár let bude společnost
slavit 100 let existence (založena 25.
února 1919, pozn. red.). A to je v našem
byznysu opravdu důležité. Potřebujete mít hodně kompetencí a to není
něco, co se dá pořídit za pár let. Silná
tradice a dědictví nám dávají docela
velkou konkurenční výhodu.

Podřizujete tomu i vnitřní organizaci
společnosti?

Ano, společnost se dříve dělila
na separátní divize. To už neplatí,
firma je jenom jedna a je daleko více
integrovaná. Získané vědomosti se
lépe sdílejí. Kromě toho jsme založili
samostatnou organizaci pro prodeje
a rozvoj byznysu. Z pohledu celkové
strategie firmy je pak naším cílem
rozvíjet zejména vojenský byznys.

Našel byste ještě něco specifického?

Vůbec ne. Naše společnost aktivně
spolupracuje s celým českým prostředím. Tedy nejen s jinými podniky, ale
také s institucionální sférou, která se
stará výrobcům o zákazníky. K tomu
patří úzké vazby na finanční instituce
jako EGAP nebo Českou exportní
bankou.

Specifika Aera jsme probrali, jaké jsou
odlišnosti letectví jako branže?

V letectví máte před sebou neustále
nějakou technologickou výzvu, pracujete se sofistikovanými technologiemi, s inženýrstvím, které posouvá
obor kupředu.
Pokud chceme dál rozvíjet naše
hlavní produkty, kterými jsou cvičné
letouny a lehké bitevníky, musíme se
umět vypořádat s novými materiály,
inovacemi a s nastolenými trendy.

Je to kapitálově hodně náročné
prostředí, musíte mít vysoké finanční
zázemí, abyste zvládli nezbytnou výši
investic.
I to je důvod, proč jsou potřebné
silné manažerské kompetence a dobré vazby na stát a banky. Cílem je mít
konkurenceschopnou firmu.

V jakých rovinách vlastně „soupeříte“?

Hned ve třech. Tou první jsou
dodávky leteckých celků pro velké
světové výrobce, jde o takzvaný aerostructures byznys. V této oblasti se
soustředíme na určitou úroveň druhů
projektů a dáváme přednost těm,
které nám dávají smysl. Musejí být
pro nás zajímavé, tedy technologicky
pokročilé, s budoucností a finanční
návratností. Toto vše pečlivě analyzujeme.

Jaká je rovina číslo dvě?

Dvojkou je pro nás obor vojenského
letectví, momentálně je to asi nejdůležitější byznys. Mluvíme o cvičných
proudových letounech (jet trainers)

a lehkých proudových bitevnících
(light combat jet aircraft), oba tyto
segmenty jsou mimořádně slibné.
Máme v nich navrch, protože nabízíme úspěšná řešení. Ať už jde o lehký
bitevník L-159 prověřený v boji nebo
novou generaci cvičného letounu
L-39NG. Ten disponuje novým motorem od výrobce Williams Innternational a moderní avionikou a je
derivátem oceňovaného Albatrosu
L-39. Zákazníkům, kteří operují stávající letouny L-39, zároveň nabízíme
remotorizaci a instalaci nové avioniky. Mohou díky tomu modernizovat
svou cvičnou letku za mnohem nižší
náklady. To je oboustranně finančně
výhodné.

To je ta třetí specializace?

Ano, generální opravy letounů (general overhaul) zahrnující také servis
v místě zákazníka a v neposlední
řadě výcvik pilotů. Tam také vidíme
velký potenciál.
Takže když shrnu zmíněné tři
oblasti: investuje do aerostructures

Asi takto: bojujeme a hledáme kvalitní lidi. Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v Česku poměrně vysoká
a to s sebou nese jisté problémy.
Momentálně ale nedostatek profesionálů nepociťujeme, netrpíme tím.
Samozřejmě ale přemýšlíme o tom,
jak přivábit a udržet talenty. Vyhlašujeme vzdělávací projekty, pouštíme
se do revitalizace areálu, příjmy z výroby investujeme do našich pracovníků a jejich zázemí. Vše záleží na tom,
jak šikovně to děláte.

Igor Záruba

Damiano
Cotula (40)
Vystudoval inženýrství
na Università degli
Studi di Roma ‚La
Sapienza‘, vzdělání
si doplnil na Project
Management Institute a SDA
Bocconi – School of Management.
Před příchodem do Aera Vodochody
pracoval v manažerských pozicích pro
výrobce bojových stíhaček Eurofighter
Typhoon a pro italský letecký kolos
Leonardo. Pro Aero Vodochody, kde má
na starosti firemní strategii a marketing,
pracuje od května loňského roku.

274157/22  inzerce

Je tedy stát „ze hry“?

Máte dostatek kvalifikovaného personálu?
Foto Alexey Norkin

Jistě, je to firma, která má soukromého vlastníka (v říjnu 2006 rozhodla
vláda o privatizaci Aera Vodochody
včetně letiště a pozemků formou
prodeje akciové společnosti Oakfield
patřící česko-slovenské investiční
skupině Penta, pozn. red.). To odlišuje
Aero Vodochody od jiných velkých
hráčů na trhu, zejména od těch
ve světě. Například v Itálii drží většinový podíl v tamních významnějších
leteckých podnicích stát. To se tady
u nás neděje.

Heritage for the future

www.aero.cz | www.l-39ng.cz
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Do roka a do dne
Dvanáct měsíců po expanzi společnosti GE Aviation do České republiky má být známo, kde postaví
největší zámořský investor novou
centrálu turbovrtulových motorů.
Jisté je, že adresu bude mít ve středních Čechách – firma a Středočeský
kraj podepsaly tento týden dohodu
o společném záměru najít vhodnou
lokalitu. „Mohu říci, že případných
míst je několik, kritérií pro výběr
je ovšem celá řada. Vybráno ještě
opravdu není. Mohu jen potvrdit, že
jasno budeme mít na podzim,“ uvedl prezident GE Aviation Czech Norman E. Baker III. Kontrakt o vstupu
GE Aviation, která se zavázala, že
kromě ústředí pro vývoj, výrobu
a testování supermoderních motorů
nové generace vytvoří i 500 nových
pracovních míst, podepsaly obě
strany loni v říjnu. V Česku působí
GE Aviation od roku 2007.
Centrálu vybírají společně americký podnik, kraj a ministerstvo
financí. „Kraj vytvořil za tím účelem
speciální skupinu,“ řekla hejtman-

Foto ČTK

Nové globální ústředí pro
turbovrtulové motory
GE Aviation bude stát
ve středních Čechách.

POTVRZENO. Jaroslava Pokorná Jermanová a Norman E. Baker III při slavnostním
podpisu smlouvy v pondělí 17. července 2017 v Praze.
ka Jaroslava Pokorná Jermanová.
Zájem o lokalitu poblíž Prahy
měli Američané od začátku, okruh
možných míst se bude s blížícím se
podzimem stále zužovat. Výhodou
Středočechů je hustá síť silnic a železnic, po nichž se dá vozit potřebný

náklad. Přítomnost letiště je výhodou, ale nikoli podmínkou.
Možnost dopravovat motory i letecky byla ostatně rozhodující při
loňském rozhodování, kdy Američanům konkurovala automobilka
Jaguar. Ta se ale domáhala nové

dopravní infrastruktury na Přerovsku, což vláda odmítla.
O přítomnost GE Aviation v tuzemsku se velkou měrou zasloužila
rovněž agentura na podporu podnikání a investic CzechInvest. „Tato
investice je mimořádně zajímavá
nejenom ve své současné podobě,
ale také z hlediska dlouhodobé
perspektivy,“ připomíná generální
ředitel agentury Karel Kučera.
Samotné ústředí, které má
být globální adresou pro motory
Advanced Turboprop (ATP), má stát
zhruba 50 až 70 milionů dolarů.
Pracovních příležitostí s vysokou
přidanou hodnotou může vzniknout až 350, 150 pracovníků si už
firma na sklonku loňského a v průběhu letošního roku najala.
GE Aviation, provozní jednotka
koncernu General Electric, je předním světovým výrobcem proudových, turbovrtulových a turbohřídelových motorů, dílů a integrovaných
systémů pro komerční, obchodní
a obecné letectví. Její motory řady H
pohánějí letouny českeho Aircraft
Industries L410 nebo amerického
zemědělského letadla Thrush 510G.
U ATP se počítá s využitím pro nově
vyvíjené letadlo Cessna Denali a obdobné aplikace.

Igor Záruba

Chceme se dostat na miliardu dolarů
Takový obrat se nedá
efektivně řídit přes
dceřinou společnost, proto
vytváříme novou centrálu,
říká Milan Šlapák, ředitel
ATP programu pro Českou
republiku.

Co vás na středních Čechách zaujalo
nejvíce?

Je to region s velmi dobře rozvinutou infrastrukturou, s koncentrací vysokých, středních škol
a technických učilišť, což vytváří
kvalitní mix perspektivních talentů se sny, které chtějí realizovat.
Žil jsem v různych zemích a Praha
patří k nejlepším místům na světě. V Čechách bude centrála nově
vznikající subdivize GE Aviation
Turboprops, chceme mít tým
s různými národnostmi. Nikdy
není problém přesvědčit zahraniční experty, aby se na několik let
přesunuli do Prahy, třeba i s celou
rodinou. V pražských Letňanech
máme přes 600 zaměstnanců, pro
lokalitu ve středních Čechách budeme hledat 500 nových kolegů.

Jak dlouho jste jednali se Středočeským krajem, než jste přistoupili
k podpisu?

Budete postupně vyřazovat jednotlivé kandidáty, až skončíte už toho
nejvhodnějšího?

Foto GE Aviation

Vše proběhlo velmi rychle. Říká se
„Kde je vůle, tam je cesta“, a v tomto případě to tak bylo doslova. Pro
výběr lokality budeme používat
klasická tvrdá kritéria, nicméně
hodláme také zvažovat, zdali
v lokalitě budeme „cítit vztah“.
Hovoříme o investici na minimálně 25–30 let, a proto chceme být
v prostředí, kde se budeme cítit
doma a vítáni. Naše firemní kultura je velmi otevřená, vždy jednáme
transparentně a přímo. Z dosavadních jednání se Středočeským krajem, s příslušnými ministerstvy

a s CzechInvestem vidíme jasně, že
jsme na stejné vlně.

Nejpravděpodobnější bude, že
jednotlivé lokality vyhodnotíme
tak, abychom se dostali v krátké
době na top 5. Z nich se zaměříme

na dvě až tři, kde začne velmi detailní průzkum pevnosti podloží,
úrovně spodní vody, případně znečištění půdy a vody a tak podobně. Jasno chceme mít nejpozději
do konce roku.

Co si máme představit pod pojmem
nové globální centrály?

V segmentu turbovrtulových motorů chceme vyrůst na obrat jedné
miliardy dolarů a motor ATP, který
zde vyvíjíme, nám k tomu značně
pomůže. Takový obrat se nedá efektivně řídit přes dceřinou společnost,
proto vytváříme novou centrálu.
Bude mít vše, co k tomu patří: vývoj
nových motorů, testovací zkušebny, prodej, zákaznickou podporu.
Za naprosto klíčové považuji, že
veškeré tržby, které budou tvořeny
převážně exportem, půjdou přes
tuto centrálu. Už nyní se těžiště
programu přesouvá do Prahy. Třeba
finanční řízení vývojové řady ATP
a vedení globálního dodavatelského řetězce pro tyto motory jsou už
v Česku.

Igor Záruba
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Češi byli u toho
kteří předvádějí nabídku letadel,
zařízení a technologií. Celá show má
významnou podporu politických
špiček Ruské federace, v roce 2015
stejně jako letos ji otevřel prezident
Vladimir Putin.
České ministerstvo průmyslu
a obchodu organizuje každým rokem
společnou expozici českých firem,
letos přijelo 10 tuzemských výrobců.
Nosnými produkty jsou L-410 od Aircraft Industries, turbomotor H-Series
od GE Aviation a turbínový motor
TJ100 od PBS Velká Bíteš. /red/

Foto Profimedia.cz, CzechTrade, Reuters

Mezinárodní letecký a kosmický
veletrh MAKS se koná každé dva roky.
Letošní akce připadla na upravený
termín od 18. do 23. července, dějištěm je výstaviště leteckého areálu
Žukovskij. Výstava zaujímá vedoucí
postavení mezi nejlepšími světovými leteckými fóry. Hlavním cílem
je představení ruských špičkových
technologií a otevírání tamního trhu
pro zahraniční partnery a investory.
Přehlídky se účastní převážně vystavovatelé z oboru letectví, obrany,
vesmíru a bezpečnostních služeb,

S každým novým předsednictvím
v EU si náměstek pro zahraniční obchod a EU Vladimír Bärtl ověřuje, jak
si v dané zemi stojí produkty českého
leteckého průmyslu. Pokud situace dovolí, vyráží na zasedání rady
za kniplem českých letadel. Ve spolupráci se zastupitelskými úřady a kancelářemi CzechTrade hledá způsoby,
jak z cesty udělat příběh s úspěšným
koncem pro české výrobce. Tento týden odletěl do Tallinnu, kde se poprvé
prezentoval český Zlin 143. Ambasáda zajistila zástupce tisku a už
v den konání rady byly na internetu
informace v estonštině. Na podzim
se v Estonsku chystá tištěný speciál
o českém leteckém průmyslu.

Z PRAHY DO
TALLINNU A ZPĚT.
Podobně cestoval
náměstek do anglického Farnborough,
v Lucemburku předvedl český ultralight
a cestou do Bratislavy
a zpět testoval pro
změnu prototyp nové
Jawy.

Foto ZÚ ČR v Tallinnu 5x

Když pilotuje náměstek

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ. Vladimír
Bärtl začal v Čechách na ultralightu,
licenci si udělal v Kanadě a létal ve Francii. „Česko patří k zemím s nejvíce rozvinutým klubovým létáním, ve srovnání
s cizinou se nemáme za co stydět.“
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AMERICKÝ ČMELÁK. Letoun TRUSH

Z Waltrovky až do
Střední Ameriky

Foto EGAP

s motorem vyrobeným v GE Aviation.

Exportní pojišťovna EGAP už podpořila letecké obchody
za 30 miliard korun. Novinkou je vývoz motorů H80 z GE
Aviation Czech.
Když v polovině loňského července
do Česka poprvé zavítal prototyp
vojenského víceúčelového transportního letounu KC-390 společnosti Embraer, byla to bezesporu
jedna z leteckých událostí roku. A to
nejenom pro fanoušky letectví, kteří
v hojném počtu pozorovali na okraji letiště Vodochody jeho přílet
a zkušební lety, ale také pro představitele společnosti Aero Vodochody.
Právě ta se podílí na vývoji a výrobě
letadla, které se má stát konkurentem známých amerických herkulů.
„Exportní pojišťovna EGAP v tomto
případě poskytla pojistku na úvěr
určený na financování vývoje a vý-

roby náběžné hrany křídla a také
výrobu všech dveří, nákladní rampy
a zadní části trupu. A bylo skvělé
vidět, že tato podpora se vyplatila. Pojistkou v přibližné hodnotě
670 milionů korun EGAP v tomto
případě podpořil vývoz za více než
7,9 miliardy korun,“ doplňuje generální ředitel EGAP Jan Procházka.
Pojišťovna EGAP má ostatně
v podpoře exportu výrobků leteckého průmyslu bohatou tradici.
Za 25 let svého fungování uzavřela
v tomto odvětví pojistné smlouvy za více než 30 miliard korun.
Největší podíl uzavřených pojistek
– téměř 80 procent, připadl na Spo-

jené státy americké, kam například
společnost Aero Vodochody vyvezla
desítky vrtulníků Sikorsky. Rovněž
Aeru pak EGAP pojistil v letech 2014
a 2015 vývoz proudových letounů
L-159 do Iráku. Historicky první
zakázkou pojištěnou EGAP byl ale
vývoz letounů L-59 do Tuniska. Aero
Vodochody získalo tuto zakázku už
v roce 1994 a pojistili jsme export
letounů za více než dvě miliardy korun. Do všech kontinentů světa pak
zamířily také letouny L-410 z LET
Kunovice, respektive od jeho nástupce – společnosti Aircraft Industries.
Obrovskou výhodou českého leteckého průmyslu je jeho rozmanitost.
A tak EGAP mohl podpořit i menší
zakázky. Ve spolupráci s americkou
exportní agenturou US EXIM jsme
například pojistili vývoz leteckých
motorů z GE Aviation Czech v řádu

milionů korun. Jedinečné H80
vyrobené v areálu bývalé pražské
Waltrovky byly namontovány
do amerických práškovacích letadel
firmy Trush a vyvezeny například
do Brazílie nebo Uruguaye. „Takových letadel už bylo zkompletováno
celkem osm a o dalších dodávkách
nyní jednáme. Americká US EXIM
má velký zájem na další spolupráci,“
potvrzuje ředitel EGAP Jan Procházka. Stejná společnost – tedy GE
Aviation, získala pojištění i na další
unikátní zakázku – export turbovrtulových motorů na Mauritius.
Ve dvou etapách už EGAP pojistil
na tento ostrov dodávky celkem
28 motorů vyrobených v Praze.
„A opět můžeme potvrdit, že tato
spolupráce není u konce – v těchto
dnech jednáme o dalších dodávkách,“ upřesňuje Jan Procházka.
Pojistná hodnota u vývozu na Mauritius přitom už přesáhla částku
250 milionů korun.
Co se týká netradičních českých
letadel, pojistil EGAP předexportní
úvěr na výrobu lehkých sportovních
letadel Sport Cruiser z dílny úspěšného mladého kunovického výrobce
– společnosti Czech Sport Aircraft.
Celkově se do USA vyvezlo po roce
2010 více než 250 těchto letadel.
V podpoře českého leteckého
průmyslu chce pojišťovna EGAP
samozřejmě pokračovat. Oboru
se po několika letech krize začalo
opět dařit a navazuje na více než
sto let trvající tradici výroby letadel
v Česku. Pro pojištění od EGAP tak
platí i v tomto případě jednoduché
pravidlo – podpoří kvalitní obchodní
případy i do rizikovějších teritorií.
Pokud to pomůže českému průmyslu
a zaměstnanosti.

Hana Hikelová

PASTVA PRO OČI. Stroje L-410 s motory GE H75 a ojedinělým
designem jsou k vidění v Kostarice.
Kunovický výrobce byl přitom ještě
před deseti lety v úpadku. Nastartovat výrobu a motory pomohla až

ruská investice do podniku. Uralská
těžařská společnost (UGMK),
která je tamní jedničkou v dobývání

a zpracování mědi a zinku, vstoupila
jako akcionář do výroby letadel
L-410 v roce 2008. Pod křídly UGMK
běží nyní výroba v Kunovicích
na plné obrátky. Podnik nese nový
název Aircraft Industries a vykazuje
miliardové tržby. Exportu L-410
pak prospívá spolupráce s Českou
exportní bankou (ČEB), která podporuje vývoz těchto letounů svým
financováním.
L-410 se začal vyrábět v Kunovicích
před 46 lety, a to jako prostředek
pro ruskou regionální přepravu. Ta
je typická extrémními přistávacími
a provozními podmínkami. Rusko
je zajímavé i tím, že se tam téměř
20 let (do roku 2009) letadla

pro regionální dopravu prakticky
nedodávala.
„V Rusku se snažíme naplňovat
velikou potřebu letounu pro regionální spoje. Let Kunovice je podnik
původně založený jako součást
sovětského leteckého průmyslu se
zacílením právě na regionální přepravu. Vzhledem ke svým technickým charakteristikám jde o nejlepší
letoun pro regiony celosvětově, proto pronikáme do Asie a na americký
trh,“ říká předseda představenstva
Aircraft Industries Oleg Meljuchov.
Ruské prodeje táhne Kamčatka,
Tula, Burjatsko, Chabarovsk nebo
letecký park Orenburgu.

Anna Uljačenková
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Na leteckém aerosalonu MAKS
Moskva představila Česká republika
tuzemské eso. Je jím L-410, malý
dopravní letoun pro superkrátkou ranvej. Jde o stroj, který je
historicky dobře známý na ruském
trhu. Modernizovaná verze L-410
s označením NG se předvedla
na MAKS v plné síle – z Kunovic
přistála L-410 NG na letišti Žukovskij
už minulý pátek. A to proto, aby
se mohla ve středu 19. července,
tedy v den, kdy se podle ruských
médií očekávala návštěva 25 tisíc
návštěvníků, ukázat na ruském
nebi. Předpoklad vyšel: lidé přišli
a L-410 se pochlubila úspěšným
předváděcím letem.

Foto GE Aviation

••• LETOUNY L-410 VRÁTILI NA SCÉNU RUSOVÉ, DO SVĚTA JIM POMÁHÁ ČEB •••

CzechInvest
Jsme Vaším partnerem ve světě investic a podnikání
Naše služby
+ zprostředkování finanční podpory – investiční pobídky
+ poradenství k investičním projektům
+ podpora i pro malé a střední podnikatele
+ databáze podnikatelských nemovitostí
+ databáze českých dodavatelských firem
+ podpora investičních projektů z oblasti výroby, technologických center a sdílených služeb
+

podpora při reinvesticích

www.czechinvest.org

| 22 | LETECKÝ PRŮMYSL

Speciál

Letecký a kosmický průmysl
je pro CzechInvest klíčový

Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest aktivně vyhledává nové investice také z oblasti
leteckého a kosmického průmyslu,
a to jak výrobního, tak výzkumně-vývojového zaměření. „Český letecký a kosmický průmysl má ve světě
dobré jméno, a to jak v oblasti
výroby komponentů, tak konečné
montáže. Na špičkové úrovni je i náš
výzkum a vývoj,“ připomíná Erik
Bolebruch, sektorový manažer pro
letecký a kosmický průmysl agentury CzechInvest.
Z leteckého a kosmického sektoru CzechInvest dojednal dosud
26 investičních projektů v souhrnné
hodnotě přes 12 miliard korun, které
v Česku vytvořily, případně vytvoří
čtyři tisíce nových pracovních míst.

Foto Czechinvest 2x

Agentura dojednala dosud
26 investičních projektů
z oblasti leteckého
a kosmického průmyslu
v souhrnné hodnotě přes
12 miliard korun. Díky
nim vzniklo či v blízké
budoucnosti vznikne
na čtyři tisíce nových
pracovních míst.

HISTORICKÝ OKAMŽIK. Praha se za účasti ředitele Evropské kosmické agentury (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera (třetí
zleva) stala součástí sítě podnikatelských inkubátorů této instituce. Stalo se loni v květnu.

Jak šel čas
K nejvýznamnějším investorům,
kterým CzechInvest do Česka
pomohl, patří společnosti jako Honeywell, Bell Helicopter, Latecoere
či GE Aviation. Americká společnost
Honeywell provozuje od roku 1993
v Praze laboratoře, kde sbírá data
a optimalizuje procesy v mnoha
odvětvích svých aktivit. Od roku
2003 v brněnském technologickém
centru mimo jiné inovuje produkty
leteckého a automobilového průmyslu a patří k největším v koncernu
hned po USA a Indii. V Česku má
také dva výrobní provozy, v Olomouci a v Brně.
Společnost Bell Helicopter v květnu roku 2016 dokončila proces expanze a otevřela lakovnu a předávací
středisko pro evropské zákazníky.
Na tradici původního českého
výrobce Letov navázala v roce 2000
francouzská firma Latecoere. Vyrábí
zde díly, ale i celé dveře pro dopravní letadla Airbus, ale také Boeing
či Embraer. Provozuje zde rovněž
výzkumně-vývojové centrum, a to

VÍTEJTE V ČESKU. Generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera (vpravo) hovoří
se šéfem GE Aviation Czech Normanem E. Bakerem III. Odnož americké General
Electric je od podzimu 2016 největší investicí USA v České republice.
i z důvodu použití kompozitních
materiálů.
Na aktivity jiné české letecké
firmy, známé Waltrovky, se napojil v roce 2008 americký výrobce
leteckých motorů GE Aviation. Ten
v loňském roce podepsal investiční
smlouvu s českou vládou, v níž se
zavázal vybudovat v České repub-

lice globální centrum pro vývoj,
testování a výrobu turbovrtulových
motorů ATP (Advanced Turboprop).
Jeho provoz plánuje zahájit do konce
roku 2022 a do roku 2023 vytvoří
500 nových pracovních míst. „Nové
výrobní centrum se obvykle otevírá
v časové periodě přibližně 10–15 let,
nové vývojové a výrobní centrum tak

jednou za 20 a globální ještě za více
let. Touto investicí se dostaneme
do světového elitního klubu států,
kde se zároveň vyvíjejí, vyrábějí
a exportují letecké motory. Dosud se
tak děje pouze ve Spojených státech,
Kanadě, Velké Británii a Francii,“
zdůrazňuje Karel Kučera, generální
ředitel CzechInvestu.
GE Aviation bude na nových
motorech spolupracovat s českými
dodavateli. Letos v únoru CzechInvest pozval osmnáct předvybraných firem, které nejvíce splňují
kritéria na kvalitu a konstrukci
dílů, aby prezentovaly své produkty
přímo zástupcům a odborníkům
GE Aviation. S firmou ATG již
podepsala smlouvu a s dalšími
firmami pokračují jednání. Firmy
tak dostanou příležitost dodávat
nejen pro výrobu turbovrtulového
motoru v Česku, ale také dodávat
do dalších leteckých motorů firmy
v USA a jinde po světě. O umístění
plánovaného centra nebylo dosud
rozhodnuto. Vzhledem k zázemí,
které má GE Aviation Czech již osm
let v pražských Letňanech, půjde
s největší pravděpodobností o lokalitu ve Středočeském kraji.
Protože v tomto sektoru má Česká
republika co nabídnout, CzechInvest předpokládá, že příkladu GE
Aviation by mohli následovat i další
investoři.
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Loni v květnu se Praha stala součástí sítě podnikatelských inkubátorů Evropské kosmické agentury
(ESA). Na slavnostní otevření pražského kosmického inkubátoru ESA
BIC Prague, prvního svého druhu
ve střední a východní Evropě, přijel
generální ředitel ESA Johann-Dietrich Wörner. „Vítám Prahu
do naší vesmírné rodiny a těším se,
jaká zajímavá využití kosmických
technologií Česká republika přinese. Věřím, že pražské firmy a celá
Česká republika prostřednictvím
ESA BIC přijdou s inovativními
produkty, ze kterých budeme mít
prospěch všichni,“ prohlásil při té
příležitosti Wörner.
Program ESA BIC Prague si klade za cíl podpořit využití kosmických technologií v běžném životě
a zajistit tak podporu výzkumu,
vývoje a inovací a zpeněžení jejich
výsledků. Po dobu pěti let bude
moci až 25 českých start-upů
hledat možnosti využití kosmických technologií pro běžný život.
CzechInvest jako operátor programu zprostředkuje za podpory
ministerstva průmyslu a obchodu
vybraným žadatelům inkubační
balíček, který bude obsahovat
konzultační a poradenské služby
v technologické i podnikatelské
oblasti. K dispozici je start-upům
marketingová podpora či pomoc
s vyhledáním partnerů a potenciálních investorů. Vedle ESA
se na programu finančně podílí
hlavní město Praha, celkem je
v něm vyčleněno téměř 45 milionů
korun. Vybrané start-upy mohou čerpat na dokončení svých
produktů a jejich uvedení na trh
podporu až 50 tisíc eur.
Dosud se zapojily tyto firmy:
Festka, NG Aviation, Triphood,
TuddyTuddy, Big Terra, Insight
ART, Let’s Earth a NaviRider.
Využití komických technologií pro
běžný život budou hledat české
start-upy v pražském paláci Adria.
Podnět ke vzniku pražského
kosmického inkubátoru vzešel
od ministerstva dopravy, které
je v České republice za kosmické
aktivity zodpovědné. Jednání poté
převzala agentura CzechInvest.
„O vzniku pražského inkubátoru
jsme s Evropskou kosmickou
agenturou a dalšími partnery
jednali už od roku 2015,“ uvedl
generální ředitel Kučera. „Díky poskytnutým prostředkům se novým
high-tech podnikatelům otevřely
nové příležitosti včetně obchodních. Praha je branou k využití
kosmických technologií,“ dodal.
Hlavní město je už od roku 2012
sídlem Evropské agentury pro
globální navigační satelitní systém
(GSA), členem ESA je republika
od roku 2008. /red/

Praha se vesmíru
nebojí. Naopak
Ústředí evropského satelitního programu Galileo, které
jsme získali, nám otevřelo dveře k informacím a dalším
zakázkám, říká vládní zmocněnec pro spolupráci
s agenturou EU pro družicovou navigaci Karel Dobeš.
Nakolik zásadní a proč bylo získání GSA
v roce 2012?
Rozhodnutí o kandidatuře České
republiky o získání sídla GSA (regulační úřad EU pro globální satelitní
navigaci) v roce 2006 umožnilo
změnu přístupu odborné veřejnosti
ke kosmickým aktivitám v tuzemsku. Už nebyly věda, ale začaly být –
jako ve všech vyspělých státech – považovány za průmyslovou disciplínu
a byznys. Jednou z podmínek pro
získání GSA (Galileo) bylo členství
republiky v ESA. Přechodem koordinace kosmických aktivit České
republiky na ministerstvo dopravy
byla koordinační radou zajištěna
informovanost a komunikace se
všemi složkami, pro které jsou nové
technologie důležité. GSA začalo
působit v Praze na podzim 2012
a dnes má tato evropská instituce
přes 150 zaměstnanců.
Díky tomu, že agentura sídlí v Praze, mají české firmy a instituce přímý kontakt s GSA, což se pozitivně
projevuje v pořádání společných
informativních akcí a také v možnostech českých firem se podílet
na programech, jako je Horizon
2020. Díky GSA posílil v Praze
odborný turismus, to znamená, že
GSA zde pořádá nejen odborné konference, ale jednání o evropském
GNSS (globální navigační satelitní
systém).

Jak velký je potenciál českého leteckého a kosmického průmyslu?

Jak říkal pan Baťa, vzduch je naše
moře. Československo bývalo technologicky jednou z nejvyspělejších
zemí v této oblasti. Pak přišlo období
temna, a pokud se nepletu, tak už
začíná zase svítat. Doufám, že se
jednotlivé firmy a instituce povznesou nad své historické problémy
a vybudujeme společně silný český
kosmický průmysl. Základy máme
nejen v naší historii, ale také v přístupu české vlády, která se k podpoře
letectví a kosmických aktivit jednoznačně hlásí.
Toto je pozitivním signálem nejen
pro průmysl, malé a střední podniky,
ale také pro vysoké školy a akademickou sféru, protože právě tato
intenzivní spolupráce je přesně to,
co pro silný český vesmírný průmysl
potřebujeme.
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Kosmická líheň

Co vůbec obnáší snaha o získání takovéto agentury, co se vše musí zařídit?

Pro získání agentury je nutná jasná
podpora vlády, která svým usnesením otevře cestu ke kandidatuře.
Dále se musí postupovat ve třech
rovinách. Politická rovina je analýza
soupeřů, získávání aktuálních informací a příprava pro jednání, lobbování a možnosti vzájemné podpory.
Zde hraje hlavní roli ministerstvo
zahraničních věcí, myšleno při uzavírání smluv v případě úspěchu.
Druhá rovina je zajištění infrastruktury pro agenturu a třetí rovina jsou
takzvané benefity, to znamená, co
můžeme agentuře, potažmo jejím
zaměstnancům nabídnout, abychom
jim ten přesun do Prahy ulehčili.
Důležité je zajištění financování
celého projektu a to, aby vláda
schválila ve druhém kole celý postup
a oficiálně zaslala jeho parametry
příslušným orgánům EU. Pak můžete lobbovat, přemlouvat, analyzovat
a zkoumat, kdo podporuje koho.

Jak hodnotíte počínání CzechInvestu
v úsilí přitáhnout investice, vede si
dobře?

Já osobně vidím, že v posledních
letech se CzechInvest skutečně silně
angažuje v oblastech nových technologií s důrazem na vývoj, testování,
výrobu a následující servis v Česku.
Realizace projektů je částečně kriti-
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zována, ale z mého pohledu agentura plní jen to, co je její zadání, a to je
přitáhnout do tuzemska zajímavé
projekty. Většina problémů, které
se vyskytují později při konkrétní
realizaci, je zaviněna spíše špatnou
koordinací, nestanovením jednoho
odpovědného manažera projektu
a roztříštěním odpovědnosti na různá ministerstva.

Praha získala jako první země v regionu CEE kosmický inkubátor, o čem to
svědčí?

Jsem velmi rád, že po skoro pěti
letech naší snahy se loni podařilo
zřízení a vstup českého subjektu
do sítě velmi úspěšných inkubátorů
ESA. Největším přínosem pro náš
ESA BIC Prague inkubátor, ve kterém je dnes už osm start-upů, je právě přímé napojení na síť inkubátorů
v různých evropských zemích, které
jsou řízeny technologickým centrem
ESA v Nizozemsku (ESTEC). Je
zásluhou města Prahy, MD a MPO,
že se podařilo realizovat dlouhodobé financování projektu, a CI, že
se podařilo ve velmi krátké době
vybudovat organizační strukturu,
která pro inkubované start-upy zajišťuje hlavně odborné poradenství
a podporu. Na posledním zasedání
řídicího výboru ESA BIC prohlásil
zástupce ESA pan Frank Salzgeber,
že je velmi překvapen pokrokem
a všemi aktivitami našeho BIC.
Osobně jsem přesvědčen, a zkušenosti z bavorského Oberpfaffenhofenu to potvrzují, že pražský ESA BIC,
který je díky blízkosti k GSA velmi
aktivní zvláště v oblasti družicové
navigace, bude důležitým článkem
českého kosmického průmyslu.

Je letecký a kosmický sektor oborem
budoucnosti?
Ne asi, ale určitě.


Igor Záruba

Karel
Dobeš (70)
Vystudoval obory
mechanik frekvenčních
zařízení, měřicí a řídicí
technika, sdělovací
technika a počítačové
technologie. V letech
1975 až 2003 pracoval v Německu.
Spolupracoval na mnoha tamních
projektech. V období 1992 a 2001
by představitelem pro EU na Svazu
průmyslu a dopravy ČR, v roce 2006
se stal vládním zmocněncem pro
kandidaturu ČR na sídlo Evropské
Agentury pro navigační systémy GSA
(projekt Galileo). Spoluorganizoval
vstup ČR do Evropské kosmické
agentury. V roce 2010 Rada ministrů
EU potvrdila, že sídlo Agentury GSA
bude v Praze.

Slavíme 25 let pokroku

1992

2017

Za čtvrtstoletí jsme
pojistili export za více

než 800 mld. Kč

