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1. Úvod 

Situace jednotlivých aeroklubů v České republice po roce 1989 je často velice podobná. Po 
zrušení Svazarmu se na letištích v české republice vytvořily samostatné aerokluby, které byly 
nuceny zajistit si vlastní fungování bez ohledu na zastřešující organizaci. Letadlová technika 
dříve patřící pod Svazarm přešla pod nástupnickou organizaci Aeroklub České republiky, 
který jednotlivým aeroklubům zapůjčoval dříve společnou letadlovou techniku.  Jelikož však 
navržený systém nebyl ekonomicky udržitelný, proběhla v roce 1993 první delimitace 
majetku Aeroklubu České republiky. V této delimitaci byly za zůstatkové ceny odprodány 
některé letouny. Většina letounů však zůstala dále v majetku AEČR. Zpravidla se jednalo o 
letouny se stále značnou životností. Bylo vytvořeno překlenovací období, ve kterém byly 
zbylé letouny dále zapůjčovány jednotlivým členským aeroklubům, aby si aerokluby mohly 
vytvořit rezervy pro nákup vlastní techniky a přechod aeroklubů na samostatný provoz. V 
roce 2012 se flotila zbývajících letounů zpravidla blížila ke konci životnosti jednotlivých 
letadlových celků, a proto bylo rozhodnuto o konečné delimitaci majetku, ve které byly za 
zůstatkové ceny odprodány zbylé letouny, které vlastnil AEČR. V této delimitaci Aeroklub 
Frýdlant nad Ostravicí získal několik letounů na hranici životnosti. Proto vznikl požadavek ze 
strany aeroklubu  na vytvoření této práce a posouzení, zda je pro Aeroklub Frýdlant nad 
Ostravicí výhodnější investice do prodloužení životnosti získaných letounů, nebo investice do 
novějších letounů. Cílem diplomové práce je posouzení efektivnosti plánovaného 
investičního záměru Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí na základě využití teoretických 
východisek a analýz vybraných ekonomických parametrů. Jedná se tedy o provedení  analýz  
současného stavu, vytvoření souboru vybraných ekonomických a technických dat, navržení 
možných variant k obnově letadlové techniky  a jejich celkové zhodnocení.  
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2. Analýza současného stavu Aeroklubu Frýdlant nad 
Ostravicí 

2.1 Historie Letiště Frýdlant nad Ostravicí 

První snahy o vybudování horského letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí se uskutečnily v době 
po druhé světové válce. Jelikož v sousedních městech Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod 
Radhoštěm byly perspektivní a rychle se rozvíjející strojírenské, respektive elektrotechnické 
podniky Ferrum a MEZ, začaly se podílet na vybudování letiště, které by jim umožnilo lepší 
spojení se světem. V závodě Ferrum, který je umístěn ve Frýdlantu nad Ostravicí, vznikl 
první výbor aeroklubu, který byl veden Rudolfem Veličkou. Prvním krokem bylo nalezení 
vhodného místa pro vybudování letiště. To se podařilo na pozemcích obce Lubna v 
sousedství Frýdlantu nad Ostravicí pod Lysou horou. Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí byl 
založen 1.1. 1949 a prvním předsedou byl B. Kaňák. V roce 1950 se aeroklub rozhodl 
vyměřit plochy letiště a budování základní infrastruktury. Kolaudace byla provedena 11. 
lednaz1951 a letiště mělo rozlohu 28,1 ha. Později v roce 1951 se začalo se stavbou zděného 
hangáru. Po provedení další úřední kolaudace v roce 1953 byly pro letecký provoz vyhrazeny 
tři pásy:  

 110°/290° - 320 x 100 m  

 080°/260° - 840 x 140 m 

 165°/345° - 660 x 100 m 

Prvotní povolení bylo pro provoz vleků kluzáků navijákem (guma, Steyr, Herkules 2). V roce  
1955 se se zrušením letiště v Třinci přesunula velká část tamější členské základny a letecké 
techniky do Frýdlantu, tudíž vznikla potřeba vybudovat další hangár. Ten vznikl jako 
betonový základ, na který byla postavena dřevěná konstrukce (ta byla převezena ze 
zrušeného letiště Frýdek-Místek) . Dalším krokem bylo vybudování přístavby k hangáru 
letiště - stavba garáží a ubikací. Ve stejném roce se také začalo s budováním palivového 
hospodářství, v důsledku potřeby spojené s provozem motorových letounů. K dalšímu 
rozšíření areálu došlo v roce 1972, kdy byla započata stavba plechového hangáru. Ten byl 
dokončen na podzim roku 1974. V roce 1980 dostalo frýdlantské letiště souhlas s budováním 
základny pro leteckou chemickou zemědělskou činnost. Ve stejném roce se začali ve 
Frýdlantu školit branci pro Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích, pro Slov-air. Po 
zrušení Svazarmu v roce  1990 se na letišti ve Frýdlantu ustavil Beskydský aeroklub Frýdlant 
s asi 120 členy. Jelikož vznikly uvnitř této organizace spory o vedení aeroklubu, rozdělilo se 
sdružení na dva subjekty: Aero klub Frýdlant n.O. a Aeroklub město Frýdlant n.O. Po 
vleklých jednáních se situace neuklidnila ani po sloučení obou organizací do Aeroklub Air 
Frýdlant. Tato organizace vedla jednání o vrácení půdy letiště původním majitelům. 
Problémem totiž je, že v letech 1968/1969 byla původním majitelům určitá peněžní suma 
vyplacena, ale nedošlo k přepisu pozemků v katastru nemovitostí. Důvodem bylo propojení 
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letiště se Svazarmem, což byla organizace spadající pod ministerstvo obrany a tudíž i pod 
určité utajení. Jelikož se neshody s původními majiteli pozemků nedařilo delší dobu vyřešit, 
byla v roce 1996 zkratkovitě část vzletové a přistávací dráhy rozorána. V roce 1998 došlo ke 
sloučení všech subjektů pod novou organizaci Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí.           

2.2 Současný Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí 

Aeroklub Frýdlant n.O. – občanské sdružení založené na základě zákona č.83/1990 Sb. o 
sdružování občanů, navazuje na své předchůdce, kteří působili na letišti ve Frýdlantu nad 
Ostravicí od jeho vzniku v 50. letech. V současnosti sdružuje okolo 100 členů, ale za celou 
historii existence letiště a působení frýdlantského aeroklubu, vyšlo z jeho řad nesčetné 
množství pilotů, parašutistů a dříve rovněž i modelářů. Mnoho z nich dnes pracuje v letectví  
a to jako manažeři leteckých společností, letečtí konstruktéři, řídící letového provozu, letečtí 
mechanici, vojenští piloti nebo piloti profesionálové velkých leteckých společností. Aeroklub 
Frýdlant n. O. je vlastníkem veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí. Je 
držitelem licencí na provozování leteckých prací, letecké školy a parašutistické školy. Vlastní 
několik motorových letounů, kluzáků a motorový kluzák. Naši členové se v rámci aeroklubu 
nevěnují pouze vlastnímu motorovému nebo bezmotorovému létání a parašutismu, ale také 
organizaci a zajištění letových provozů, základních a zdokonalovacích výcviků, údržbě 
letecké techniky, opravám a výstavbě areálu letiště, údržbě letištní vzletové a přistávací 
dráhy, pořádání sportovních, leteckých a společenských akcí, práci s mládeží a zajištění 
poskytování služeb jiným organizacím, návštěvníkům, turistům nebo hostům letiště. 
Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí je členem Aeroklubu České republiky.  

2.3 Aeroklub České Republiky 

Aeroklub České republiky je občanským sdružením. Jedná se o dobrovolné sdružení klubů, 
majících formu občanských sdružení a jejich členů, jejichž zájmem je letecká sportovní a 
zájmová klubová činnost. Dále se věnuje práci s mládeží do 26 let, práci se školní mládeží v 
zájmových kroužcích, podporou sportovní letecké činnosti a dalších aktivit, s touto činností 
spojených, a zajišťování státní reprezentace v leteckých sportech a parašutismu. Jedná se o 
nástupnickou organizaci Aeroklubu ČSFR, dále Oddělení letecké a parašutistické přípravy a 
sportu ÚV Svazarmu. Do nedávné doby vlastnil Aeroklub České republiky značné množství 
motorových a bezmotorových letounů, které dále zapůjčoval mezi jednotlivé členské 
aerokluby. Jelikož se však v několika posledních letech značně snižovala suma nalétaných 
hodin na letounech, bylo již ekonomicky neúnosné udržovat flotilu letounů Aeroklubu ČR a 
přistoupilo se k delimitaci majetku mezi jednotlivé členské aerokluby. 

2.4 Delimitace majetku Aeroklubu České Republiky 

Na počátku devadesátých let došlo k převedení některých letounů a majetku Aeroklubu Čech 
a Moravy do vlastnictví členských aeroklubů. Tento převod majetku (delimitace), zahrnoval 
letouny řady Trenér, L-40, kluzáky L-13 a L-23 a další vybavení. Ve vlastnictví AČM tehdy 
zůstalo zhruba 130 letounů. Jednalo se o letouny Z42, Z142, Z43, L60, L200 a AN-2. 
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Hodnota tohoto majetku byla v danou chvíli vysoká a zdálo se být nemožné rozdělit 
jednotlivé letouny spravedlivě mezi členské aerokluby. Proto bylo rozhodnuto zachovat tyto 
letouny v režimu pronájmu aeroklubům. Šlo o ekonomicky výhodnější variantu, jelikož  
letouny zůstaly ve společné technické péči AČM a zajištění náhradních dílů se realizovalo z 
jednoho centrálního skladu. Pro jednotlivé aerokluby také mohly být výhodnější podmínky 
pronájmu, jelikož se fixní náklady na provoz letounů rozprostřely mezi více subjektů. 
Očekávaly se tedy i vyšší roční nálety letounů. Díky této vlastnické struktuře bylo možné 
žádat a čerpat každoročně dotace ze státního rozpočtu České Republiky, jelikož celá flotila 
sloužila k zajištění provozu členských aeroklubů. Prvotní myšlenkou bylo provozovat 
takovouto flotilu do té doby, než si jednotlivé aerokluby pořídí vlastní letouny dle své 
aktuální potřeby. Nemělo být cílem zachování letounů, pouze jejich provozování za 
ekonomicky udržitelných podmínek. Tímto se měla překlenout doba mezi společným 
vlastnictvím letounů pod hlavičkou Aeroklubu České Republiky a úplnou samostatností 
jednotlivých členských aeroklubů v otázce letadlové techniky. Flotila byla tedy již od 
počátku plánována pouze k dolétání do konce své životnosti. V nákladech na letovou hodinu 
jednotlivých letounů nebyly započítány položky k zajištění generálních oprav, nebo na nákup 
nových letounů po skončení životnosti stávajících letounů. Díky tomuto řešení bylo možné 
provozovat letecké výcviky a letový provoz i v menších aeroklubech a získal se tím čas pro 
přechod aeroklubů z podmínek socialismu, do podmínek tržního kapitalismu. Bohužel však v 
posledních letech razantně klesal nálet na jednotlivých letounech a v mnoha případech nebyl 
dostatečný ani pro vyrovnání fixních nákladů na provoz letounů. Také vyvstaly další 
problémy spjaté s tímto vlastnickým modelem. Běžná péče o letouny a preventivní údržba 
byla značně nedostačující, vzhledem k nejasnému určení vlastnictví jednotlivých letounů - v 
každém jednotlivém období se mohl měnit uživatel letounů. Dalším problémem byly 
nadhodnocené objednávky letových hodin jednotlivých letounů členskými aerokluby. Jelikož 
si aerokluby chtěly letouny udržet ve svém užívání co nejvíce, předkládaly nereálné 
požadavky na využívání letounů, tudíž se nemusely o letouny dělit v daném období s jinými 
aerokluby. Tyto požadavky však následně nebyly schopny plnit. Jelikož byla situace již 
neudržitelná, přistoupil Aeroklub České Republiky k výprodeji zbylé letadlové techniky mezi 
jednotlivé aerokluby. Takto mohl každý aeroklub žádat o odkup letounů      

2.5 Letiště Frýdlant nad Ostravicí 

Letiště je položeno v malebném prostředí moravskoslezských Beskyd pod úpatím jejich 
nejvyššího vrcholu Lysé hory. V dnešní době se na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí 
provozují a rozvíjejí letecké sporty. Je využíváno k bezmotorovému, motorovému i 
ultralehkému létání a také pro výsadkovou činnost pod patronátem Paraklubu Lysá hora. 
Provozovatelem letiště je občanské sdružení Paraklub Lysá hora, majitelem je občanská 
společnost Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí. Letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí je 
certifikováno jako veřejné vnitrostátní letiště. To znamená, že je otevřeno pro všechen letový 
provoz směřující z a do České republiky, potažmo i do zemí patřících do Schengenského 
prostoru. Celní a pasové odbavení není na letišti k dispozici. Provozní použitelnost letiště je 
pouze pro lety ve dne za podmínek letu VFR. Také je letiště použitelné pro výsadkovou 
činnost. Letiště lze využít pro provoz letounů, vrtulníků, kluzáků a ultralehkých letadel. 
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Provozní doba letiště je pevně dána od 15. dubna do 15. října. v soboty a neděle a prázdniny 
denně od 7 do 14 hod, a mimo tento čas, po domluvě 24 hodin v předstihu. V případě 
letového počasí však zpravidla bývá na letišti obsluha i mimo tyto publikované časy. Na 
letišti je k dispozici benzinová stanice s dvěma druhy paliva, vysokooktanovým benzínem 
AVGAS 100LL a automobilovým benzínem Natural 95. Také je na letišti k dispozici olej 
TOTAL D 100. V prostorách aeroklubu je možné po předchozí domluvě  omezené 
hangárování letounů, rovněž  zde existuje možnost ubytování v prostorech aeroklubu. 
Vzhledem k povaze vzletové a přistávací dráhy, jedná se o travnatý povrch bez dalšího 
zpevnění nebo odvodnění, se nezajišťuje odklízení sněhu z pohybových ploch. Vzletová a 
přistávací dráha je nepoužitelná pro provoz po dlouhotrvajících deštích. Pro místní provoz, 
přílety a odlety letounů se používají levé okruhy pro RWY 08 a pravé okruhy pro RWY 26. 
Výška letu po okruhu je 2420 ft/737 m AMSL (nad střední hladinou moře). Jelikož je letiště 
položeno ve velice termicky aktivní oblasti, nachází se v prostoru ATZ a jeho nejbližším 
okolí možný intenzivní provoz závěsných a padákových kluzáků. Značnou část členské 
základny aeroklubu tvoří piloti bezmotorových letounů a každoročně se ve výcvikovém 
kurzu nachází několik žáků. Pro účely jejich výcviku se provádějí vzlety kluzáků za 
navijákem. K tomu účelu slouží glider strip, přiléhající k severnímu okraji RWY. Západně od 
LKFR se nachází TMA II letiště Leoše Janáčka v Mošnově.  

2.6 Jednotlivé sekce Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí 
 

Parašutistická sekce 

Parašutistická sekce Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí zajišťuje veškerou parašutistickou 
činnost na vnitrostátním letišti Frýdlant nad Ostravicí. V současné době je parašutistická 
sekce nejmenší ze sekcí aeroklubu. Důvodem je velká nezávislost členů na zázemí a technice 
v místě aeroklubu. Zpravidla členové parasekce mohou bez větších omezení provozovat svou 
činnost na jakémkoli letišti, kde se zrovna nachází letoun schopný vysazovat parašutisty a 
kde v dané době panují dobré meteorologické podmínky.  

Motorová sekce 

Motorová sekce se v aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí vytvořila nedlouho po jeho vzniku. 
Motorové letouny se zde využívaly pro provádění leteckého výcviku, leteckých prací, 
vyhlídkových letů a vlekání bezmotorových letounů. V současné době se již neprovozují 
letecké práce ani vyhlídkové lety, z důvodu legislativních změn. Výcvik na motorových 
letounech se provádí hlavně na letounu Z-142 OK- PNJ. K vlekání bezmotorových letounů se 
využívá převážně letoun Z-226 OK- MPA a z části také letouny Z- 42 OK- JSE a L-60S OK-
OK-MTH. V posledních několika letech je počet stálých členů motorového odboru 
konstantní. Hlavním využitím motorových letounů je v současnosti vlekání bezmotorových 
letounů a kondiční létání členů motorové sekce, částečně také paravýsadky. Pilotní výcvik na 
motorových letounech v současné době není hlavní činností motorové sekce, jelikož se 
aeroklub nezaměřuje na komerční provozování letecké školy a v rámci legislativních změn v 
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2.7 Motorové letouny provozované Aeroklubem 

Aeroklub provozuje několik vlastních letounů a několik letounů v soukromém vlastnictví. 
Aeroklubu patří letouny: 

• L-60 S  OK-MTH 

• Z-226 MS OK-MPA 

• Z-42  OK-JSE 

• Z-43  OK-DOJ 

Soukromé letouny provozované Aeroklubem: 

• Z-142  OK-PNJ 

• L-13 SE OK-7110 

Dále aeroklub hangáruje několik dalších soukromých letounů. Ty jsou možné k zapůjčení 
členům po dohodě s vlastníky letounů.  

2.8 Nároky jednotlivých sekcí na motorové letouny 

Každá sekce ke své činnosti bezprostředně využívá motorových letounů. Potřeby 
jednotlivých sekcí jsou různé dle typu provozu, který vykonávají, a k tomu vhodných typů 
letounů.  

Bezmotorová sekce   

Bezmotorová sekce je závislá na používání motorových letounů pro vlekání kluzáků. 
Hlavním letounem používaným pro vlekání je Z-226 OK-MPA, který je vhodný vzhledem ke 
svým aerodynamickým charakteristikám a poměru hmotnosti/výkonu. Letoun je vhodný i pro 
vlekání hmotnějších dvoumístných kluzáků. Nevýhodou letounu je jeho malá tolerance 
bočního větru pro vzlety a přistání. Doplňkově se využívá letounu Z-42 OK-JSE, který je 
méně výhodný z pohledu poměru hmotnost/výkon, ale je schopný vzletu i za podmínek s 
výrazným bočním větrem. Jelikož se celkový nálet letounů v bezmotorové sekci konstantně 
zvyšuje, stejně jako počet členů, jedná se o jeden z prioritních cílů aeroklubu v příštích 
letech.  

Motorová sekce 

Motorová sekce aeroklubu využívá primárně ke svému provozu motorové letouny.  

Motorová sekce zajišťuje: 

• soukromé lety členů aeroklubu 
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• Provádění seznamovacích letů (fotolety) 

• letecký výcvik 

K provádění soukromých letů a fotoletů se zpravidla používají letouny Z-43 OK-DOJ a 
letoun L-13SE OK-7110. Pro provádění leteckého výcviku se používá zpravidla letoun Z-142 
OK-PNJ. Letoun OK-7110 je používán převážně piloty bezmotorové sekce, kteří jsou držiteli 
licence pilota TMG ( Touring Motor Glider - turistický motorový kluzák).  

Para sekce 

Parašutistická sekce aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí sdružuje členy aeroklubu, kteří se 
aktivně věnují paračinnosti, základnímu, pokračovacímu a sportovnímu výcviku parašutistů. 
Každoročně také sekce zajišťuje parasoutěž Beskydský pohár. Pro svoji činnost sekce 
využívá převážně letouny L-60S, na kterých je možné provádět základní, pokračovací 
výcviky a kondiční seskoky.   
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3. Metodika zjištění ekonomických ukazatelů letounů 

V této kapitole budou popsány vztahy mezi jednotlivými provozními daty letounů a jejich 
správná interpretace. Následně budou použity v praktické části práce u analýz ekonomických 
dat jednotlivých letounů.   

3.1 Životnosti jednotlivých celků letounu 

Pro zjištění životnosti letounů před generální opravou jednotlivých celků použijeme údaje o 
počtu provozních hodin jednotlivého celku od výroby nebo od poslední generální opravy. 
Poté při znalosti celkové životnosti daného celku do generální opravy určíme zbývající 
životnost celku. Jednoduše tedy vypočteme: 

���� = ��
���	

 

kde: 

tRES - zbývající životnost celku    [hod] 

tC - životnost nového celku (po G.O.)    [hod] 

tAKT - aktualní počet hodin celku od výroby (G.O.) [hod] 

Mezi celky, na které se aplikuje tento systém údržby, jsou zpravidla: 

• drak letounu,  

• motor letounu   

• vrtule letounu 

Je důležité zmínit, že jednotlivé celky letounu mohou mít omezení životnosti dané jak počtem 
nalétaných hodin, tak i dobou. To znamená, že i při nevyužití celkového počtu letových 
hodin, může životnost celku vypršet uplynutím doby dané výrobcem. Z toho důvodu můžeme 
určit optimální roční nálet letounu pro jednotlivé celky omezené dobovou životností, aby ve 
stanovené době životnosti letoun nalétal počet letových hodin do konce životnosti. 
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To znamená: 


���á��í �
č�í �á��� =  ����
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kde: 

tZIV  - doba do konce životnosti     [roky] 

tLH  - počet letových hodin do konce životnosti celku [l.h.] 

Při tomto optimálním ročním náletu jednotlivý celek ukončí svoji životnost jak počtem 
nalétaných hodin, tak i dobou životnosti. Samozřejmě pokud budou nálety letounu vyšší, z 
ekonomického hlediska to bude pro provozovatele výhodnější. Naopak pokud budou nálety 
nižší, ukončí se životnost celku dobou životnosti, což znamená, že nevyužijeme plně 
možnosti celku a bude to pro provozovatele ekonomicky nevýhodnější. V případě že letoun 
nedosahuje optimálního náletu, je vhodné náklady na udržení životnosti jednotlivých celků 
přesunout do fixních nákladů na letoun. 

 

3.2 Určení předpokladu nalétaných hodin v daném roce 

Přesně určit počet nalétaných hodin na jednotlivých letounech v následujícím roce není 
možné. Můžeme však podle nepřímých ukazatelů přibližně odhadnout, jaký počet hodin se na 
jednotlivých letounech odlétá. Z části můžeme využít údaje z předešlých let a sledovat daný 
trend. Jelikož se však cena letové hodiny na daném typu může meziročně razantně změnit 
(například při výkyvu ceny pohonných hmot), nebudeme počítat přímo se statistikou letových 
hodin, ale s vynaloženými finančními prostředky v daném roce na daný letoun. Dále pak 
započteme známé faktory, které mají vliv na počet nalétaných hodin, pokud se tedy například 
v následujícím roce přihlásí do kurzu GLD ( pilot kluzáku ) vyšší počet žáků, je 
pravděpodobné že se úměrně zvýší počet nalétaných hodin na vlečném letounu. To znamená: 

• Trend v předešlých letech 

• Příchod nových členů do Aeroklubu 

• Zapůjčení letounu na závody, paračinnost 

• Provedení předpokládaných servisních prací v průběhu sezóny 

• Opravy a plánovaná nepoužitelnost provozních ploch letiště, atd... 
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Výpočet tedy provedeme podle vztahu: 

�	� = �	� ∗ ��
��

∗ � 

kde: 

tTn - předpokládaný počet nalétaných hodin v následujícím období  [hod] 

tTp - počet nalétaných hodin v předchozím období    [hod] 

Cn - cena za letovou hodinu v následujícím období    [Kč] 

Cp - cena za letovou hodinu v předchozím období    [Kč] 

f - koeficient pro zohlednění trendu v posledních obdobích a předpokládaného  
   nárůstu/poklesu nalétaných hodin     [bezrozměrný] 

  

3.3 Náklady na provoz letounu 

Jednotlivé nákladové položky můžeme rozdělit do skupin, v závislosti na tom, v jakém 
časovém rozvržení je potřeba je splácet. 

Pořizovací náklady  

Pořizovací cena je jeden z hlavních parametrů, podle kterého posuzujeme, zda je investice 
realizovatelná. Je možné ji hradit celou z úspor a poté rozpočítat tuto položku na jednotlivé 
letové hodiny, které zbývají do konce životnosti letounu. V jiném případě lze využít leasing, 
popřípadě půjčku. V tomto případě se však pořizovací náklady zvyšují o úrok, který je 
potřeba věřiteli platit. Takto by se postupovalo při pořízení nového letounu. V případě že 
pořizujeme letoun použitý, cena se úměrně snižuje stáří a opotřebení letounu. Ve vlastnictví 
Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí jsou všechny letouny starší výroby. Hlavně letouny získané 
v delimitaci majetku Aeroklubu České Republiky jsou již prakticky na hranici životnosti 
jednoho nebo více celků. Dalším faktorem, který částečně znesnadňuje výpočet, je různý 
počet hodin do konce životnosti u jednotlivých sledovaných celků letounu z důvodu výměny 
celků mezi letouny podle aktuální potřeby.  
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Fixní náklady  

Jedná se o náklady, které vznikají periodicky na začátku každého provozního roku. Tyto 
náklady je potřeba vynaložit, aby byl letoun provozuschopný. Jsou fixní, jelikož se nemění 
podle nalétaných hodin letounu v daném roce. I v případě, že by letoun neprovedl jediný start 
v daném roce, je třeba tyto nákladové položky uhradit, aby letoun byl v daném období 
provozuschopný. Do této kategorie nákladů patří: 

• Zákonné pojištění letounu (Pojištění za škody způsobené provozem letadla) 

• Havarijní pojištění letounu 

• Periodická roční technická prohlídka letounu 

• Režijní náklady 

• ARC 

• Poplatek za používání radiostanice 

• CAMO 

 

• Mít sjednané a řádně zaplacené zákonné pojištění letounu je povinen každý 
provozovatel letounu v České Republice. Tato povinnost vychází ze Zákona o 
civilním letectví č 49/1997 Sb. Přesněji z § 12. tohoto zákona. Zákonné pojištění je 
možno si sjednat u soukromých pojišťovacích společností.  

• Havarijní pojištění letounu provozovatel není povinen sjednávat, avšak u 
provozovatelů, kteří letoun zapůjčují třetím osobám, je více než vhodné toto pojištění 
uzavřít. Pokud při provozu vznikne jakákoli nehoda, incident nebo porucha, je 
nezbytné, aby se letadlo dostalo co nejdříve zpět do provozuschopného stavu. Jelikož 
se pro výpočet ceny letové hodiny započítávají položky, které jsou časově omezené, 
tak každý výpadek v provozu letounu zvyšuje reálnou cenu letové hodiny úměrně 
velikosti doby opravy.   

• Na každém letounu musí být po určitém cyklu odlétaných hodin provedena technická 
prohlídka, aby bylo zajištěno, že je letoun stále provozuschopný a splňuje všechny 
požadavky na letovou způsobilost. Počet nalétaných hodin v jednotlivém cyklu je dán 
výrobcem letounu, popřípadě výrobcem letadlového celku. O provozuschopnosti z 
hlediska technického stavu letounu tedy rozhoduje periodická roční technická 
prohlídka.  
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• V položce režijních nákladů se skrývají náklady na administraci dokumentace k 
letounu, pravidelné čištění letounu a prostředky pro údržbu hangárů.  

• Položka ARC je zkratkou pro Airworthiness Review Certificates, což v překladu 
znamená Osvědčení o letové způsobilosti. Pro každý letoun je nutné získat toto 
osvědčení. Osvědčení se zpravidla vydává na dobu 12 měsíců.  

• Položka CAMO je zkratkou pro Continuing Airworthiness Management 
Organization, neboli organizaci zajišťující letounu vedení dokumentace o 
následujících opravách a dobách jejich provedení. 

• Poplatek za používání radiostanice je potřebné platit každoročně Českému 
telekomunikačnímu úřadu a jednou za dobu 5 let prodloužit povolení k používání 
radiostanice.    

Náklady na údržbu letounu   

• pravidelné prohlídky 

• průběžné opravy 

Například u letounu Z-226 provozovaným Aeroklubem  Frýdlant n. O. se realizují prohlídky 
hlavních celků (motor, drak) dle schématu: 

• 50h prohlídka 

• 100h prohlídka  

• náklady na opravy 

Dále je možné připočíst náklady na výměnu baterie, přístrojů a dalšího vybavení. Tyto údaje 
budou vyneseny v praktické části, podle jednotlivého letounu. Mimo pravidelné servisní 
prohlídky letounu se samozřejmě mohou vyskytnout různé poruchy, nebo poškození 
jednotlivých částí letounu, které musí být opraveny, nebo vyměněny. Proto je nutné mít v 
nákladech na údržbu letounu také položku, pro tyto případy. Tuto položku nejde přesně určit, 
jelikož jde o nepředvídatelné opravy. Můžeme však podle zkušeností určit pravděpodobnou 
velikost nákladů na tyto opravy. Pokud vznikne v této položce ztráta, je potřebné položku 
zvýšit v následujícím období. Náklady na nepravidelné opravy se zpravidla odvíjejí od 
opotřebení letounu, schopností jednotlivých pilotů létajících s daným letounem, průběžné 
údržbě letounu, stavu vzletových a přistávacích ploch, typu provozu atd.  

Náklady na PHM 

Mezi náklady na pohonné hmoty patří náklady na:  

• letecké palivo 

• letecký olej 
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Pro výpočet použijeme průměrnou hodinovou spotřebu letounu a znásobíme ji cenou 
jednotlivých kapalin. Podle převládajícího druhu provozu letounu je vhodné volit 
průměrnou spotřebu. Je zřejmé, že letoun, který je využíván výhradně k vlekání kluzáků, 
bude mít jinou průměrnou spotřebu, nežli stejný letoun, který se využívá k turistickým 
letům. Jelikož je při vlekání větroňů letoun prakticky více než dvě třetiny svého provozu ve 
stoupacím režimu, bude i spotřeba značně vyšší. Z tohoto budeme vycházet při výpočtu 
nákladů na pohonné hmoty v určení ceny letové hodiny. Cena pohonných hmot se také 
může odlišovat, podle typu letů, který je letounem realizován. Podle právní úpravy v České 
republice, je možné u výcvikových letů snížit cenu pohonných hmot o spotřební daň. To 
znamená, že se náklady na pohonné hmoty razantně sníží.  

Zisk z provozu letounu 

Tato položka nesymbolizuje náklady na provoz letounu, ale rozdíl mezi čistými náklady na 
provoz letounu a cenou za letovou hodinu, kterou navrhneme. Tímto ziskem z ceny letové 
hodiny budeme kompenzovat fixní náklady na provoz letounu.  

3.4 Výpočet pro stanovení minimální ceny letové hodiny 

Cena letové hodiny jednotlivých letounů je různá, podle přesných nákladů na provoz daného 
letounu. Do ceny se započítávají veškeré náklady, které s provozem letounu vznikají a také 
náklady na amortizaci letounu. Jednotlivé náklady lze sloučit do několika položek 

Pořizovací náklady (Odpisy z ceny letounu) 

Pořizovací náklady na letoun jsou značnou položkou. Jelikož však letouny v delimitaci 
majetku byly nakoupeny za zůstatkové ceny, jednalo se o minimální nákladové položky. 
Proto odpisy z ceny majetku v ceně letové hodiny budou také minimální. U letounů, které 
jsou již plně splaceny, nezapočítáváme odpisy do ceny letové hodiny. Pokud bychom 
pořizovací náklady na letoun do ceny letové hodiny započetli, budeme postupovat podle 
vztahu: 

��  !� = � !�
��

 

kde: 

CH POR  - pořizovací náklady v ceně jedné letové hodiny       [Kč/hod] 

CPOR  - celkové pořizovací náklady     [Kč] 

tL  - celková životnost letounu     [hod] 
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Náklady na generální opravy 

Náklady na generální opravu jednotlivých sledovaných celků lze do ceny jedné letové hodiny 
rozpočítat přes vztah: 

�� = �".!.
�".!.

 

kde: 

CH  - náklady na G.O. sledovaného celku v ceně jedné letové hodiny [Kč/hod] 

CG.O.  - náklady na G.O. sledovaného celku      [Kč] 

tG.O. - počet letových hodin do G.O. sledovaného celku   [hod] 

Výpočet poté provedeme pro každý jednotlivý sledovaný celek a suma těchto CH nám dá 
celkové náklady potřebné k započtení do ceny letové hodiny.  

To znamená: 

�� "! = $ ��%
�

%&�
 

kde: 

CH GO  - Náklady na G.O. všech sledovaných celků v jedné hodině [Kč] 

CHi  - náklady na G.O. jednotlivých celků i ∈ {A, ... , Z}, v jedné letové hodině 

{A, ... , Z} - jednotlivé sledované celky 

Tento vzorec lze použít tehdy, pokud se jedná o nový letoun, popřípadě o letoun, který je 
čerstvě po generální opravě. V jeho případě je totiž počet hodin do generální opravy 
dostatečný. Pokud se jedná o letoun, který je svým náletem blízko ke generální opravě 
některého z celků, byla by hodnota CH neúměrně vysoká. V tomto případě by se cena letové 
hodiny dostávala do nereálných hodnot. Jelikož se tato situace vyskytuje u všech letounů 
získaných z delimitace majetku AEČR, je potřeba výpočet upravit. Protože jsme letouny 
získali za symbolické ceny, je možné vzít náklady na jednotlivé G.O. jako pořizovací náklady 
na letoun. Další možností je splácet náklady na G.O. zpětně v rámci ceny letové hodiny po 
provedení G.O. V takovémto případě bychom však náklady na G.O. daného celku 
započítávali do ceny letové hodiny dvakrát. Jednou za již uskutečněnou  G.O. a podruhé za 
G.O., která se bude muset uskutečnit v budoucnu po skončení životnosti. To však zvyšuje 
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cenu letové hodiny mimo její tržní hodnotu. Proto budou investice do obnovy jednotlivých 
celků již nenávratné. 

Fixní náklady 

Jednotlivé fixní roční náklady rozdělíme mezi předpokládaný nálet letounu v daném roce. 
Zde se dostáváme k dalšímu výpočtu, u kterého musíme vycházet z předpokladů, respektive z 
trendu v předešlých letech. Jelikož nemůžeme předem určit, jaký přesně bude počet 
odlétaných hodin, vyjdeme z náletu, který se na typu uskutečnil v předešlých letech a 
vezmeme v úvahu faktory ovlivňující počet nalétaných hodin na typu.  

Mezi fixní náklady patří: 

• Zákonné pojištění letounu (Pojištění za škody způsobené provozem letadla) 

• Havarijní pojištění letounu 

• Periodická roční technická prohlídka letounu 

• Režijní náklady 

• ARC 

• Poplatek za používání radiostanice 

• CAMO 
 

 

Pro tento výpočet použijeme vztah: 

�� (�) =  ���� + ���� + ���� + ��!+ + ���+ + ���, + �+�-!
�	�
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kde: 

CH FIX  - celkové fixní náklady v ceně letové hodiny   [Kč] 

CHAV  - Cena havarijního pojištění      [Kč] 

CZAK  - Cena zákonného pojištění      [Kč] 

C REZ  - Režijní náklady v následujícím období    [Kč] 

C ROC  - Periodická roční technická prohlídka    [Kč] 

C ARC  - obnovení ARC       [Kč] 

C RAD  -Poplatek za používání radiostanice     [Kč] 

C CAMO  - Poplatek CAMO       [Kč] 

tTn  - Předpokládaný počet nalétaných hodin v dalším období  [hod] 

Náklady na technické prohlídky 

Technické prohlídky letounu se zpravidla provádějí po náletu určitého počtu letových hodin. 
Podle náletu letounu v sledovaném období se určují jednotlivé prohlídky. Mezi technické 
prohlídky patří: 

• 50 hodinová prohlídka 

• 100 hodinová prohlídka 

Celkový počet 50/100 hodinových prohlídek v daném sledovaném období zjistíme podle 
vztahu: 

. = �	�
50  

kde: 

T - Koeficient pro určení počtu jednotlivých prohlídek 

tTn - předpokládaný počet nalétaných hodin v dalším období 

Pro určení jednotlivých prohlídek použijeme intervaly koeficientu T: 

T ϵ < 0,1 ) - v daném období neproběhne žádná periodická prohlídka 
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T ϵ < 1,2 ) - v daném období proběhne jedna 50-hodinová prohlídka 

T ϵ < 2,3 ) - v daném období proběhne 1x 50 - hodinová prohlídka a 1x 100-hodinová 
  prohlídka 

T ϵ < 3,4 ) - v daném období proběhne 2x 50 - hodinová prohlídka a 1 x 100-hodinová 
  prohlídka 

T ϵ < 4,5 ) - v daném období proběhne 2x 50 - hodinová prohlídka a 2 x 100-hodinová 
  prohlídka 

Z tohoto výpočtu tedy zjistíme, jaké a kolik prohlídek bude v následujícím období potřeba 
provést. Poté můžeme při znalosti ceny jednotlivých prohlídek určit celkovou sumu, kterou 
bude potřeba vynaložit na tyto prohlídky. Jestliže známe celkovou cenu za jednotlivé 
prohlídky v daném období, můžeme již rozpočítat náklady na prohlídky do ceny jedné 
hodiny. K tomu také připočteme bezpečnostní příspěvek pro neočekávané opravy. Budeme 
postupovat podle vztahu: 

��.Ú,. = 2 �!�
��345

+  �� 

kde: 

C H. ÚD.  - náklady na údržbu následujícího období v ceně jedné letové hodiny [Kč] 

CPROH  - celkové náklady na prohlídky v následujícím období  [Kč] 

CS  - příspěvek pro neočekávané opravy     [Kč] 

 tproh  - počet hodin do další prohlídky     [hod] 

Náklady na pohonné hmoty 

Náklady na pohonné hmoty se do ceny letové hodiny vypočítají skrze průměrnou spotřebu 
letounu a cenu za pohonné hmoty. Základní vztah tedy bude vypadat: 
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��  �- =  � � ∗ 6 � + �! ∗ 6! 

kde: 

CH PHM  - celkové náklady na pohonné hmoty v jedné hodině  [Kč] 

CPH  - cena za jednotku pohonných hmot     [Kč] 

 CO  - cena za jednotku oleje      [Kč] 

qPH  - průměrná spotřeba pohonných hmot za hodinu provozu  [l/h] 

 qO  - průměrná spotřeba oleje za hodinu provozu   [l/h] 

Zisk z provozu letounu 

Zde je možnost přidat k nákladům za provoz letounu i položku pro zisk. Je důležité tuto 
položku zahrnout, abychom byli schopni pokrýt fixní náklady. V tomto případě se jedná o 
rozdíl mezi určenou cenou letové hodiny a variabilními náklady na jednu letovou hodinu.    

CH ZISK  - zisk v jedné letové hodině     [Kč] 

Vztah pro výpočet ceny letové hodiny 

Nyní se tedy dostáváme k samotnému výpočtu ceny letové hodiny. Připravili jsme si 
jednotlivé nákladové položky, které je nutné do ceny letové hodiny zahrnout. Nyní sumou 
těchto položek zjistíme předpokládanou cenu letové hodiny pro následující období. 

  �� = ��  !� + �� "! + �� (�) + �� Ú, + �� � � + �� ���� 

kde jednotlivé položky jsou: 

CH  - celková cena za letovou hodinu v následujícím období       [Kč] 

CH POR  - pořizovací náklady (odpisy) v ceně jedné letové hodiny  [Kč] 

CH GO  - náklady na generální opravy v ceně letové hodiny   [Kč] 

CH POJ  - fixní náklady na provoz letounu v ceně letové hodiny  [Kč] 

CH ÚD  - náklady na údržbu v ceně letové hodiny    [Kč] 
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CH LPH  - náklady na pohonné hmoty v ceně letové hodiny   [Kč] 

CH ZISK  - zisk v ceně jedné letové hodiny, tzn. rozdíl mezi náklady a reálnou cenou
           [Kč] 

U některých provozovatelů je možné vidět dvě ceny za letovou hodinu: 

• celková cena za letovou hodinu 

• cena za suchou letovou hodinu - v tomto případě není v sumě CH započítána položka 
CH LPH 

3.5 Bod zvratu (Break even point) 

V předchozích odstavcích jsme pracovali s předpokladem náletu jednotlivých letounů za 
nadcházející období a z něj jsme odvozovali cenu za letovou hodinu. Je ovšem možné 
výpočet provést v opačném smyslu. Stanovit si cenu letové hodiny, která je reálná v tržním 
prostředí a poté zjistit, jaký nálet by daný letoun musel v nadcházejícím období uskutečnit, 
aby z jeho provozu nevznikala ztráta. Pro tyto výpočty budeme uvažovat analýzu bodu 
zvratu. Jedná se o analýzu, která je odvozena z marginální kalkulace a používá se zvláště pro 
pružné a projektové plánování. Tuto analýzu lze použít i pro výpočet zisku/ztráty při provozu 
letounu v daném období, nebo pro zjištění bodu zvratu. Bodem zvratu je pro nás situace, kdy 
letoun při zadané ceně za letovou hodinu a počtu nalétaných hodin v daném období, 
nevygeneruje žádnou ztrátu ani zisk.  

Obecné řešení bodu zvratu 

Model, který použijeme, zkoumá vztahy mezi ziskem, náklady, objemem produkce, cenou 
produkce a tržbami. Tyto vazby jsou použity u produktu stejného druhu (jelikož budeme 
později zkoumat pouze cenu letové hodiny) 
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Graf č. 3.1 Bod zvratu    zdroj: SYNEK, M.: Manažerská ekonomika, str. 136 

Základní veličiny použité u obecného bodu zvratu jsou: 

• q - počet prodaných statků 

• p - cena za jednotku 

• T - celkové tržby 

• F - fixní náklady 

• b - variabilní náklady 

• N - celkové náklady 

Pro ilustraci průběhu celkových nákladů v grafu použijeme lineární funkci. 
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Základní vztahy jsou: 

Pro výpočet tržeb -   

. = � ∗ 6 

Pro výpočet nákladů -  

7 = 8 + 9 ∗ 6 

 

V bodě [0,0] grafu - při nulovém prodeji, se tržby rovnají nule. Odtud začíná polopřímka 
tržeb. Polopřímka nákladů nezačíná ve stejném bodě, jelikož již při nulovém prodeji nám 
vznikají fixní náklady. Bod na ose y, kde je počátek nákladové polopřímky je odhadem 
fixních nákladů. Je zřejmé, že při nulovém prodeji vzniká ztráta, kterou charakterizuje 
vzdálenost mezi polopřímkou nákladů a tržeb ve smyslu osy y. Při objemu prodeje, kdy se 
tržby rovnají celkovým nákladů se nacházíme v bodu zvratu. Pro zjištění bodu zvratu 
použijeme tyto vztahy: 

. = 7 

� ∗ 6 = 8 + 9 ∗ 6 

6 :;. <. = =  8
� − 9 

 

Z těchto vztahů vyplývá, jaký objem prodeje musíme vytvořit při zadaných fixních nákladech 
a rozdílu mezi variabilními náklady a výnosy za prodanou jednotku, abychom dostali bod 
zvratu.  

Aplikace řešení bodu zvratu pro posouzení provozu letounu 

Pro výpočet bodu zvratu u provozu jednotlivých letounů použijeme údaje z analýz 
jednotlivých typů letounů. Jelikož je každý letoun, pro který budeme bod zvratu analyzovat, v 
jiném technickém a provozním stavu, budeme muset jednotlivé výpočty modifikovat, dle 
aktuálních podmínek. Do jednotlivých položek obecného modelu budeme vkládat data, 
vyplývající z provozu letounu, to znamená: 

• jednotlivé nákladové položky pro provoz letounu 

• návrhy ceny letové hodiny 
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Z výsledků výpočtů, grafu pro bod zvratu a znalosti celkových prostředků, vynaložených do 
provozu jednotlivého letounu  můžeme odhadnout, jaký počet nalétaných hodin se uskuteční 
v následném období a jak se při zadaných parametrech budeme pohybovat po ose x vzhledem 
k bodu zvratu. Výpočet budeme provádět pro každé další období, přesněji tedy pro 
následující rok, jelikož fixní náklady, které nám vznikají s provozem letounu, jsou vázané s 
obdobím jednoho roku. Mezi fixní náklady tedy započteme: 

• Havarijní pojištění letounu 

• Zákonné pojištění letounu 

• Režijní náklady na letoun 

• Roční periodická technická prohlídka letounu 

To znamená že použijeme vztah: 

8 =  ���� + ���� + ���� + ��!+ + ���+ + ���, + �+�-! 

vztah 3.17 fixní náklady  

Variabilní náklady z provozu letounu jsou: 

• náklady na pohonné hmoty 

• rozložení pořizovací ceny do ceny letové hodiny 

• rozložení nákladů na G.O. do ceny letové hodiny 

• náklady na údržbu letounu 

9 = �� � � + ��  !� + �� "! + �� Ú, 

 

Pro určení ceny za jednotku, to znamená cenu letové hodiny, budeme vycházet z údajů o 
variabilních nákladech na jednu letovou hodinu. Poté by mělo platit, že: 

? = � − 9 

a veličina u (příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku) v daném vztahu bude kladná. To 
znamená, že cena za jednu letovou hodinu bude vyšší než variabilní náklady na jednu letovou 
hodinu. Dříve jsme již tento rozdíl mezi cenou za letovou hodinu a náklady na ni 
charakterizovali jako CH ZISK. Nyní již můžeme přistoupit k provedení analýzy bodu zvratu u 
jednotlivých letounů, které budeme porovnávat.  
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4. Analýza ekonomických parametrů vybraných letounů 

V praktické části je provedena analýza ekonomických a technických dat, které se vztahují 
k plánovanému investičnímu záměru Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. Aeroklub bude 
v blízké budoucnosti nucen vynaložit značné finanční prostředky k udržení způsobilosti 
motorových letounů. Tato situace je způsobena proběhnutím delimitace majetku Aeroklubu 
České republiky v roce 2012. Před delimitací bylo pro jednotlivé členské aerokluby výhodné 
zapůjčování letounů, které byly ve vlastnictví Aeroklubu ČR, jak již bylo zmíněno 
v teoretické části práce. Při delimitaci zbývajících motorových letounů z Aeroklubu ČR 
získal Aeroklub Frýdlant n. O. tyto letouny: 

1. L-200 imatrikulace OK-PLS 
2. Z-43 imatrikulace OK-DOJ 
3. L-60 imatrikulace OK-MTH 
4. Z-43 imatrikulace OK-EOA 

Z těchto letounů však v dalších analýzách budou použity pouze letouny OK-DOJ a OK-
MTH. Letoun OK-PLS je u konce životnosti svých motorů. Vzhledem k současnému typu 
provozu v Aeroklubu Frýdlant n.O. by po provozování tohoto letounu nebyla poptávka. Proto 
letoun OK-PLS nebude v následujících analýzách zmiňován. Také letoun OK-EOA je u 
konce s životností draku i motoru. V předchozích letech byl v Aeroklubu Frýdlant n.O. 
provozován letoun OK-DOJ, zapůjčený Aeroklubem ČR. Poptávka po letech, které mohl 
tento letoun provádět, byla uspokojena a nevznikal převis poptávky nad nabídkou.  Jelikož 
technický stav letounu OK-EOA je v porovnání s letounem OK-DOJ značně horší a investice 
do zachování letové způsobilosti by byly vyšší, než u letounu OK-DOJ, nebude letoun OK-
EOA v dalších analýzách také zmiňován. Praktická část sleduje data, která vycházejí z 
provozu letounů v aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. Do souboru dat jsou zahrnuty údaje z 
posledních třech let provozu, jelikož se jedná o stabilizované období, kdy aeroklub funguje v 
stálém a neměnném režimu. V předcházejících letech aeroklub ve své podstatě nefungoval na 
letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí. Z důvodu majetkových sporů o pozemky a provozování 
letiště byli členové Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí nuceni létat v jiných aeroklubech.  

Cílem práce je na základě využití teoretických východisek a analýzy vybraných 
ekonomických parametrů posoudit efektivnost plánovaného investičního záměru Aeroklubu 
Frýdlant nad Ostravicí. Tento cíl je rozdělen do následujících dílčích cílů: 

• Jednotlivé návrhy na obnovu letadlové techniky 

• Posouzení nákladů na jednotlivé návrhy obnovy letadlové techniky 

• Porovnání předpokládaných zisků/ztrát u jednotlivých návrhů obnovy letadlové 
techniky 
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U každého posuzovaného letounu je vytvořen soubor technických, provozních a 
ekonomických údajů: 

• Původ letounu    

• Využití letounu 

• Statistiky provozu 

• Technický popis letounu 

• Předpokládaná životnost letounu s náklady na udržení letové způsobilosti 

• Zhodnocení provozních nákladů 

• Analýza minimální ceny letové hodiny pro různé počty nalétaných hodin 

• Analýza bodu zvratu pro aktuální cenu za letovou hodinu  

• Předpoklad náletu letounu v následujícím roce 

• Zhodnocení ekonomické bilance letounu 

4.1 Cena letové hodiny letounů provozovaných Aeroklubem Frýdlant  n. O. 

Aktuální ceny za letovou hodinu jednotlivých letounů se určují zpravidla na každou 
nadcházející sezonu, nebo pokud nastane výrazná změna v jednotlivých nákladových 
položkách letové hodiny. Uvedené ceny jsou stanoveny pro sezonu 2013 a také jsou zde 
uvedené ceny letových hodin jednotlivých letounů v roce 2012. Ceny za letovou hodinu u 
letounů vlastněných Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí určuje přímo aeroklub a ceny za 
letovou hodinu u letounů, které jsou v soukromém vlastnictví a provozované Aeroklubem 
Frýdlant n. O., určují majitelé letounů. K této ceně, za kterou jsou soukromé letouny 
zapůjčeny, se poté připočtou náklady, které aeroklubu vznikají při provozování letounů.  

Ceny letových hodin jednotlivých letounů v roce 2012 

letoun typ cena za lh bez DPH cena za lh s DPH 

OK-DOJ Z-43 3720 4500 

OK-JSE Z-42 3620 4380 

OK-MPA Z-226 2975 3600 

OK-MTH L-60 4215 5100 

OK-PNJ Z-142 3225 3900 

OK-7110 L-13SW 1488 1800 

tabulka 4.1  Ceny LH rok 2012 
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Ceny letových hodin jednotlivých letounů pro rok 2013 

letoun typ cena za lh bez DPH cena za lh s DPH 

OK-DOJ Z-43 3800 4600 

OK-JSE Z-42 3515 4250 

OK-MPA Z-226 3470 4200 

OK-MTH L-60 4215 5100 

OK-PNJ Z-142 3305 4000 

OK-8118 L-13SW 1570 1900 

tabulka 4.2   Ceny LH rok 2013 

Ceny se meziročně zvýšily u jednotlivých typů letounů. Hlavním důvodem bývá zpravidla 
změna ceny pohonných hmot. Často také hraje roli rozdíl mezi plánovaným a skutečným 
náletem letounu. Pokud tedy vznikne v jednom kalendářním roce na letounu ztráta, je nutné, 
aby byla v následujícím roce co nejvíce eliminována ziskem.   

4.2 OK - MPA  

Původ letounu OK-MPA 

Letoun byl zakoupen do Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí v roce 2010. Přestože se jedná o 
jeden z nejstarších letounů v letadlovém parku aeroklubu, byl vyroben v roce 1958, ze 
současných motorových letounů má jedny z největších resoursů na všech sledovaných 
letadlových celcích, tj. draku, motoru i vrtuli. Letoun byl zakoupen za výhodných podmínek 
z aeroklubu Havlíčkův Brod. Životnost motoru a vrtule se již blížila konci, avšak drak 
letounu měl ještě značnou zásobu životnosti. Nákup tohoto letounu  byl začleněn do 
investičního záměru z toho důvodu,  že Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí se  podařilo ještě 
před delimitací majetku Aeroklubu České Republiky odkoupit za výhodných podmínek od 
této organizace také  letoun Z - 42 OK - JSE, který má stále značně velké hodnoty 
použitelných hodin před generální opravou motoru a vrtule, avšak na draku letounu již bude 
třeba při současném využití v brzké době provést výměnu křídel, nebo výměna závěsů křídel.  
Jelikož je na letounech Z - 226 a Z - 42 použit stejný motor Walter M-137 A, jde pohonnou 
jednotku mezi těmito typy zaměnit. Tímto převodem pohonné jednotky získal letoun OK-
MPA značnou zásobu životnosti jako celek. Dále se podařilo zajistit prostředky a zakoupit na 
letoun tlumič výfuku letounu. Tím se značně snížily hlukové emise na letišti Frýdlant nad 
Ostravicí. Jedná se o velice významný krok, jelikož je letiště umístěno v značně obydlené 
oblasti a nejvýhodnější podmínky pro aerovlekový vzlet je z dráhy 26, jejíž prodloužená osa 
směřuje přímo do centra města Frýdlant nad Ostravicí.           

Využití letounu OK-MPA 

V provozu Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí je letoun OK-MPA výhradně používán k 
vlekání kluzáků. Tato varianta má pouze jedno pilotní sedadlo, a to zadní. V předním 
pilotním prostoru nejsou umístěny žádné ovládací prvky a je zde pouze sedačka pro 
cestujícího. S letounem lze vlekat i hmotnější dvousedadlové kluzáky, což je důležité pro 
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základní, pokračovací a udržovací výcviky pilotů bezmotorových letounů. Nevýhodou 
letounu je jeho malá schopnost vzletu při silnějším bočním větru, což je výrazné hlavně v 
podzimních měsících, při aerovlecích s kluzáky do vlnového proudění.   

Statistika provozu OK-MPA 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin 42 55 60 

tabulka 4.3    Statistika náletu 

 

Jelikož je letoun určen především pro vleky kluzáků, je jeho nálet úzce spjat s aktivitou pilotů 
bezmotorové sekce. Jelikož počty členů v této sekci v jednotlivých jsou konstantní, nebo se 
mírně zvyšují, je počet nalétaných hodin tohoto typu taktéž poměrně konstantní.  

Technický popis 

Jedná se o letoun Zlín Z-226. Jde o jednomístný, samonosný dolnoplošník se smíšenou 
konstrukcí, pevným podvozkem a ostruhou. Letoun je vybaven vlečným zařízením pro 
vlekání kluzáků. Křídlo letounu má hlavní a pomocný nosník, na kterém jsou kovová žebra. 
Vnější plášť křídla tvoří kovový potah. Křidélka na odtokové hraně křídla jsou také 
celokovové konstrukce a vyvážená. Vztlakové klapky jsou též kovové a mechanicky 
odklápěcí ze spodní strany profilu Křídlo je podél svého rozpětí aerodynamicky i 
geometricky krouceno. Trup se skládá z příhradové konstrukce. Konstrukce je svařena z 
ocelových trubek, na nichž je připojena pomocná karoserie z trubkových a dřevěných výztuh. 
Celá vnitřní konstrukce je potažena plátnem, které tvoří vnější karoserii trupu. Snímatelnými 
plechy je potažena horní část letounu, kryty motoru, částečně i boky vpředu pod kabinou a 
spodek trupu až za křídlo. Kabina má ve své přední částí pevný štítek a od něj se dále dozadu 
odsouvá zbylý kryt kabiny. Uzavření krytu kabiny lze zajistit i ze zadního sedadla, které je u 
tohoto letounu pilotní. Stejně jako křídla jsou také ocasní plochy kovové konstrukce. Kýlovka 
a stabilizátor jsou potaženy plechem, zatímco směrové a výškové kormidlo má kovovou 
kostru potaženou plátnem. Výškovka má ovladatelnou vyvažovací plošku a směrové 
kormidlo má pouze pevnou odlehčovací plošku. Profil ocasních ploch je osově souměrný. 
Podvozek je tvořen dvěma hlavními koly a ostruhovým kolečkem. Hlavní podvozkové nohy 
jsou osazeny olejopneumatickým tlumičem, stejně jako ostruhové kolečko. Brzdy jsou 
umístěny na kolech hlavního podvozku a jsou bubnové. Palivová soustava je instalována ve 
dvou hlavních nádržích, které mají objem každá 35 litrů. Nádrže jsou umístěny v křídlech 
letounu. Dále jsou v palivové soustavě malá spádová nádrž nahoře v trupu a sběrná nádrž 
dole v trupu. Olejová nádrž se nachází na požární stěně za motorem. Letoun je osazen 
motorem Avia M137.  
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Parametr Velikost 
Rozpětí 10.28 m 
Délka 7.9 m 
Výška 2.1 m 
Plocha křídla 14.9 m2 

Délka SAT 1.532 m 
MTOW 890 kg 
Max spotř. - max. výkonu 53 l/h 
Max spotř. - cestovním režim 48 l/h 
Vne 290 km/h IAS 

 

tabulka 4.4  Parametry letounu 

 

Předpokládaná životnost  

Celková životnost letounu je stanovena výrobcem na 5500 letových hodin. V současné době 
má letoun nalétáno 3740 hodin. 

Náklady na udržení letové způsobilosti 

Následující prohlídka G.O. Motor  

Současný stav (hod) 338 

Prohlídka v (hod) 1200 

Prodloužení životnosti (hod) 1200 

Cena (Kč) 550000 

Cena v jedné letové hodině 458,3 

V současnosti chybí 154920 

tabulka 4.5  Náklady na provoz OK-MPA 

V nákladech na udržení letové způsobilost letounu v budoucích letech je výraznou položkou 
generální oprava motoru, která nastane při 4602 odlétaných hodinách. Letoun se při 
současném využívání k této generální opravě v horizontu pěti let nedostane. Bohužel však  
vlastník od poslední GO motoru neukládal položku k zajištění prostředků pro nadcházející 
opravu. Tudíž již nyní vzniká   ztráta ve výši 154 920 Kč.    
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Zhodnocení provozních nákladů 

Jednotlivé provozní náklady jsou rozděleny na fixní a variabilní. Jednotlivé kategorie 
variabilních nákladů jsou poté uvedeny zvlášť. Tyto náklady jsou vypočteny dle metodiky 
uvedené v teoretické části práce. 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 20300 20300 

Zákonná poj. co 1 rok 7500 7500 

Havarijní poj. co 1 rok 20000 20000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

200h drak co 2 roky 50000 25000 

 1000h vrtule co 8 let  150000 18750 

hadice co 5 let 10000 2000 

Celkem X X 99550 

tabulka 4.6   Fixní náklady na provoz OK-MPA 

 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena v LH 

100LL AVGAS 32 50 1600 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 1660 

tabulka 4.7  Ceny PHM na provoz OK-MPA 
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Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

50h motor 7200 50 144 

100h motor 4000 100 40 

50h drak 7800 50 156 

100h drak 4200 100 42 

opravy 100 1 100 

celkem X X 482 

tabulka 4.8  Náklady 

Pořizovací náklady 

pořízení cena zbylá životnost cena v LH 

letoun 700000 2000 350 

tabulka 4.9 Náklady 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1200 550000 458,33333 

celkem     458,33333 

tabulka 4.10 Náklady 

 

Analýza minimální ceny letové hodiny 

graf 4.1 Cena LH 
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Minimální cena letové hodiny letounu OK-MPA se při počtech nalétaných hodin v minulých 
letech pohybuje v rozmezí 4000 až 4500 Kč bez DPH. 

Analýza bodu zvratu 

graf  4.2 Bod zvratu 

 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

45 99550 127562,2727 227112,2727 157500 -69612,2727 

50 99550 141200,303 240750,303 175000 -65750,303 

55 99550 154838,3333 254388,3333 192500 -61888,3333 

60 99550 168476,3636 268026,3636 210000 -58026,3636 

65 99550 182114,3939 281664,3939 227500 -54164,3939 

70 99550 195752,4242 295302,4242 245000 -50302,4242 

130 99550 359408,7879 458958,7879 455000 -3958,78788 

135 99550 373046,8182 472596,8182 472500 -96,8181818 

140 99550 386684,8485 486234,8485 490000 3765,151515 

145 99550 400322,8788 499872,8788 507500 7627,121212 

tabulka 4.10 Bod zvratu 

Cena letové hodiny byla pro rok 2013 stanovena na 3470 Kč bez DPH. Bod zvratu se při této 
ceně pro letoun OK-MPA nachází při náletu 135 až 140 hodin ročně.   
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Předpokládaný nálet pro nadcházející rok 
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Zhodnocení ekonomické bilance 

Při určení ceny letové hodiny pro rok 2013 na 3470 Kč bez DPH je předpokládaný nálet v 
tomto roce 57 LH. To znamená, že se v daném roce nedostaneme k bodu zvratu a 
předpokládáme, že dosáhneme ztrátu ve výši 59 000 Kč z provozu letounu.  
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4.3 OK – JSE 

Původ letounu OK-JSE 

Letoun byl zakoupen od Aeroklubu České republiky před proběhnutím delimitace majetku. 
Důvodem byly výhodné podmínka prodeje a zachovalý stav pohonné jednotky. Následně 
byla pohonná jednotka vložena do letounu Z-226 OK-MPA a letoun OK-JSE získal naopak 
pohonnou jednotku z letounu OK-MPA.  

Využití letounu OK-JSE 

Jelikož byl letoun zakoupen za účelem výměny motoru s letounem OK-JSE, nebyly 
vytvořeny další plány na provoz letounu v Aeroklubu. Do současné doby byl letoun využíván 
pro doplňkové vlekání kluzáků na závodech a při vlnových podmínkách. Letoun je také 
možno použít pro výcvik motorových pilotů. Pokud by se však aeroklub rozhodl pro tuto 
variantu, bylo by vhodné letoun doplnit dalším přístrojovým vybavením.  

Statistika provozu OK-JSE 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin x x 9 

tabulka 4.11   Statistika náletu 

Technicky popis 

Jedná se o letoun Zlín Z-42. Letoun Z-42 je dolnokřídlý samonosný jednoplošník. Pohonnou 
jednotkou je šestiválcový řadový invertní motor M 137AZ. Osazen je autonomní 
automatickou vrtulí V 503 A. Letoun má ve své výbavě vlečné zařízení pro vlekání kluzáků. 
Trup letounu je tvořen smíšenou konstrukcí. Střední část trupu je svařena z ocelových trubek 
a jde o příhradovou konstrukci, kterou kryje karoserie ze skelných laminátů. V přední části 
trupu jsou duralové motorové kryty a zadní část je tvořena plechovou poloskořepinou. Křídla 
tvoří hlavní a pomocný nosník, na kterých je potah tvořený duralovým plechem a plátovaný 
hliníkem. Křídla mají obdélníkový půdorys a kladné vzepětí. Na odtokové straně křídel se 
nacházejí štěrbinové, celokovové a rozměrově shodné vztlakové klapky a křidélka. Křídlo je 
konstruováno jako dělené a má obdélníkový půdorys. Je celokovové s hlavním a pomocným 
nosníkem. Křídlo je potaženo duralovým plechem, který je plátovaný hliníkem. Křidélka a 
vztlakové klapky jsou konstruována jako štěrbinové, celokovové a rozměrově shodné. 
Konstrukce ocasních ploch je samonosná a celokovová, také potažená duralovým 
plechem.Kormidla letounu jsou částečně hmotově i aerodynamicky vyvážena. Směrové i 
výškové kormidlo mají obě vyvažovací plošky, která je u směrového kormidla pevná a u 
výškového kormidla stavitelná. Výškové kormidlo má navíc odlehčovací plošku. Kabina 
letounu Z-42 je konstruována pro dvě osoby. Sedadla jsou uspořádána vedle sebe. Hlavní 
pilotní sedadlo je levé. V pilotním prostoru se nacházejí všechny přístroje, které kontrolují 
let, motor a drak letounu. U pilotních sedadel je možné použití zádových padáků, tudíž je 
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letoun schopen létat vývrtky při výcviku pilotů. Pilotní sedadla jsou nastavitelná do 4 poloh. 
Za sedadly je plošina pro odkládání zavazadel. Dveře kabiny se otevírají dopředu a jsou 
vybaveny nouzovým odhozem. Řídící prvky jsou v letounu na obou pilotních sedadlech, 
skládájí se z řízení výškového kormidla a křidélek, směrového kormidla, příďového kola, 
ovládání vztlakových klapek, vyvažovacích plošek a ovládání motoru. Pro řízení je použita 
páka, která slouží k výškovému a příčnému řízení letounu. Přenos řídících sil z páky řízení je 
realizován táhly. Dále je k řízení použito pedálů, které jsou spřaženy se směrovým 
kormidlem táhly a lany. Navíc jsou pedály spřaženy s příďovým kolem podvozku a slouží 
pro řízení letounu na zemi. Dále jsou na pedálech brzdy kol hlavního podvozku. Vztlakové 
klapky a vyvažovací plošky se ovládají mechanicky. Ovladání motoru je realizováno skrze 
táhlo přípusti a rukojetí korekce.  Podvozek letounu je tovřen hlavním podvozkem a 
říditelným přídovým kolem. Hlavní podvozek letounu se skládá z ocelových pružin, které 
jsou uchyceny k nosníku centroplánu. Na kolech hlavního podvozku se nacházejí diskové 
brzdy, které mají automatické vymezení vůle. Brzdové pedály, které jsou připevněny na 
pedálech nožního řízení, ovládají samostatně každou brzdu hlavního podvozku. Při stání 
letounu je možné využít parkovací brzdy, která ovládá brzdy na kolech hlavního podvozku 
současně. Na příďovém podvozku se nachází hydropneumatický tlumič a tlumič bočních 
kmitů. Maximální výchylka realizovaná pedály nožního řízení je 30°. Letoun je poháněn 
leteckým motorem M 137 AZ firmy Walter. Motor je pístový, čtyřdobý, vzduchem chlazený. 
Má šest válců invertně seřazených v jedné řadě. Motor se točí doleva, má ventilový rozvod a 
vačkovou hřídel na hlavách válců, s nízkotlakým vstřikováním paliva do prostoru před sací 
ventily. Motor je bez reduktoru. Tento motor je způsobilý pro provádění akrobatických 
obratů a lety na zádech. Vrtule letounu je dvoulistá   
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Základní technické údaje 

Parametr Velikost 
Rozpětí 9.11 m 

Délka 7.07 m 

Výška 2.69 m 

Plocha křídla 13.15 m2 

Délka SAT 1.42 m 

MTOW 920 kg 

Max spotř. - max. výkonu 63 

Max spotř. - cestovním režim 45 

Vne 315 km/h IAS 

tabulka 4.12  Technické údaje 

Předpokládaná životnost  

Životnost letounu je stanovena na 6000 letových hodin. V současné době má letoun nalétáno 
3530 letových hodin.  

Náklady na udržení letové způsobilosti 

Následující prohlídka G.O. Motor  

Současný stav (hod) 1 180 

Prohlídka v (hod) 1 200 

Prodloužení životnosti (hod) 1 200 

Cena (Kč) 500 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 416,6 

V současnosti chybí (Kč) 490 800 

tabulka 4.13  Náklady 

Následující prohlídka "B" revize draku 

Současný stav (hod) 3 530 

Prohlídka v (hod) 3 600 

Prodloužení životnosti (hod) 1 200 

Cena (Kč) 500 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 416,6 

V současnosti chybí (Kč) 470 700 

tabulka 4.14  Náklady 
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Náklady na udržení letové způsobilosti letounu jsou v následujících 70 LH značně vysoké. 
Důvodem jsou nízké pořizovací náklady a snížení hodnoty letounu výměnou pohonné 
jednotky s letounem OK-MPA.  

Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 19700 19700 

Zákonná poj. co 1 rok 7500 7500 

Havarijní poj. co 1 rok 20000 20000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

vrtule 1000h co 8 let 150000 18750 

hadice co 5 let 10000 2000 

Celkem X X 73950 

tabulka 4.15 Náklady 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena v LH 

100LL AVGAS 32 53 1696 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 1756 

tabulka 4.16  Náklady 

Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

50h motor 7000 50 140 

 100h motor 3800 100 38 

100h drak 9500 100 95 

opravy 100 1 100 

celkem X X 373 

tabulka 4.17 Náklady 

  



46 
 

Pořizovací náklady 

pořízení cena zbylá životnost cena v LH 

letoun 150000 2470 60,72874494 

tabulka 4.18 Náklady 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1200 500000 416,66667 

600h drak 600 95000 158,33333 

1200h drak 1200 500000 416,66667 

G.O. hlavního podvozku 2000 75000 37,5 

G.O. příďového podvozku 5000 130000 26 

celkem x x 1055,1667 

tabulka 4.19  Náklady 

Ve výpočtech byly náklady na prodloužení životnosti vrtule zahrnuty do fixních nákladů, 
jelikož je životnost vrtule omezena provozem 1000 LH a nebo 8 lety, podle toho, která 
varianta se uskuteční dříve. Vzhledem k předpokládaným náletům letounu bylo zhodnoceno, 
že k ukončení životnosti vrtule dojde vypršením doby životnosti dříve než odlétáním 
1000LH. Z tohoto důvodu je cena prohlídky vrtule rozpočtena rovnoměrně do doby její 
životnosti ve fixních nákladech.  

Analýza minimální ceny letové hodiny

 

graf 4.3  Cena LH 
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Minimální cena za letovou hodinu se pro možný nálet 30 až 70 hodin v následujícím roce 
pohybuje mezi 4320 až 5700 Kč bez DPH. Tento nálet bereme jako orientační, jelikož v 
minulém roce byl letoun poprvé provozován v Aeroklubu Frýdlant n. O.  Letoun byl také 
většinu roku nezpůsobilý letu z důvodu výměny pohonné jednotky.  

Výpočet bodu zvratu 

 

graf 4.4 bod zvratu 

 

V současném nastavení ceny letové hodiny se bohužel nepodařilo dosáhnout bodu zvratu v 
rozmezí možných nalétaných hodin v rámci jednoho roku v podmínkách Aeroklubu Frýdlant 
n.O.  

cena letové hodiny 3515 

cena letové hodiny s DPH 4250 

tabulka 4.20  Cena LH 

 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

25 73950 81122,38529 155072,3853 87875 -67197,3853 

30 73950 97346,86235 171296,8623 105450 -65846,8623 
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70 73950 227142,6788 301092,6788 246050 -55042,6788 

75 73950 243367,1559 317317,1559 263625 -53692,1559 

tabulka 4.21 Bod zvratu 

 

Předpokládaný nálet pro následující rok 

Jelikož nemáme pro určení předpokladu náletu relevantní data z minulých let, nemůžeme 
použít vzorec pro výpočet. Reálný odhad nalétaných hodin pro letoun se pohybuje od 30 do 
70 letových hodin v závislosti na možnostech využití letounu. Využitelný by letoun mohl být 
zvláště pro vlekání kluzáků v meteorologických podmínkách, které neumožňují provoz 
vlečného letounu OK-MPA. 

Zhodnocení ekonomické bilance  

 Z ekonomických ukazatelů je zřejmé, že letoun v následujících letech nedosáhne zisku a 
pravděpodobně se ani nepřiblíží vyrovnanému hospodaření. Z tohoto důvodu je vhodné 
zvážit,  zda jsou investice do udržení letové způsobilosti odůvodnitelné.  

4.4 OK – DOJ 

Původ letounu OK-DOJ 

Letoun byl získán z delimitace majetku Aeroklubu ČR. Již před delimitací však byl letoun 
pravidelně zapůjčován do Aeroklubu Frýdlant n. O., tudíž reálně je letoun v aeroklubu 
používán již mnoho let. 

Využití letounu OK-DOJ 

Letoun je využíván převážně pro turistické lety členů aeroklubu, popřípadě pro zapůjčení 
dalším osobám. Také lze letoun využít pro výcvik pilotů. Nevýhodou letounu je absence 
odpovídače sekundárního radaru.   

Statistika provozu OK-DOJ 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin 46 40 52 

tabulka 4.22  Statistika náletu 

Technický popis 

Pod touto imatrikulační značkou je letoun Zlín Z 43. Letoun je jednomotorový, dolnokřídlý 
jednoplošník. Je vybaven šestiválcovým řadovým leteckým motorem M 337 AK o startovním 
výkonu 154 kW (210 k), vrtulí V 500A a tříkolovým pevným podvozkem. Letoun je 
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čtyřmístný s uspořádáním sedadel 2+2. Hlavní pilotní sedadlo je přední levé. Konstrukce 
trupu je smíšená, ze střední části, přední a zadní časti. Střední část trupu je svařovaná 
z ocelových trubek a kryje ji karosérie tvořená skelnými lamináty. Přední část trupu mezi 
kabinou a vrtulí je zakryta plechovými motorovými kryty. Zadní část trupu mezi kabinou a 
ocasem letounu je tvořena plechovou poloskořepinou. Půdorys křídla je obdélníkový, je 
jednonosníkové a celokovové. Klapky jsou štěrbinové umístěny při trupu. Křidélka jsou také 
štěrbinové, umístěné blíže koncům křídla. Ocasní plochy a kormidla na nich jsou celokovové 
a kormidla jsou částečně hmotově a aerodynamicky vyvážena. Letoun se řídí pomocí páky a 
nožních pedálů. Na špičkách pedálů nožního řízení jsou umístěny šlapky pro ovládání brzd. 
Brzdy jsou umístěny na kolech hlavního podvozku. Vztlakové klapky, směrové a výškové 
vyvážení se ovládá mechanicky. Ovladače vyvážení a vztlakových klapek jsou umístěny mezi 
sedadly. Příčné vyvážení letounu se realizuje pomocí pevných plošek na křidélkách. 
Podvozek letounu se skládá z přední podvozkové nohy, která je vybavena 
hydropneumatickým tlumičem a tlumičem bočních kmitů. Příďový podvozek je řiditelný přes 
pedály nožního řízení. Hlavní podvozek je tvořen z ocelových plochých pružin. Kola 
hlavního podvozku jsou vybavena diskovými brzdami s automatickým vymezováním vůle. 
V kabině letounu je možné přepravovat 4 osoby, při dobrém výhledu do středu i do stran. 
Opěradla předních sedadel jsou sklopná a sedadla je možné nastavit do 4 poloh. Zadní dvě 
sedadla jsou lavicového typu. Za zadními sedadly je místo pro odkládání příručních 
zavazadel. Pod tímto místem je zavazadlový prostor, ke kterému je přístup pouze zvenku 
letounu, přes dvířka na levé straně trupu. Tyto dvířka se otevírají dopředu. Dveře kabiny je 
možné zajistit opěrkou, která je na spodní části dveří. Pohonnou jednotkou letounu je motor 
M 337 AK. Jedná se o pístový, čtyřdobý, vzduchem chlazený invertní řadový šestiválec. 
Motor je levotočivý, s ventilovým rozvodem a vačkovým hřídelem na hlavách válců motoru a 
s nízkotlakým vstřikováním paliva do prostoru před sací ventily. Motor nemá reduktor, ale je 
opatřen plnícím kompresorem a je možné provádět akrobacii. Vrtule letounu V 500 A je 
hydraulicky stavitelná a otáčky se nastavují manuálně táhlem v kabině letounu.   

Základní technické údaje 

Parametr Velikost 
Rozpětí 9.76 m 

Délka 7.75 m 

Výška 2.91 m 

Plocha křídla 14.5 m2 

Délka SAT 1.42 m 

MTOW 1350 kg 

Max spotř. - max. výkonu 56 l/h 

Max spotř. - cestovním režim 67 l/h 

Vne 286 km/h IAS 

tabulka 4.23 Technické parametry 

 



50 
 

Předpokládaná životnost 

Životnost letounu je stanovena na 6000 letových hodin. V současné době má letoun nalétáno 
4804 hodin.  

Náklady na udržení letové způsobilosti  

Následující prohlídka "C" revize draku 

Současný stav (hod) 4 804 

Prohlídka v (hod) 5 000 

Prodloužení životnosti (hod) 1 200 

Cena (Kč) 500 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 416,6 

V současnosti chybí (Kč) 419 000 

tabulka 4.24  Náklady 

 

Následující prohlídka G.O. motoru 

Současný stav (hod) 1 170 

Prohlídka v (hod) 1 200 

Prodloužení životnosti (hod) 1 200 

Cena (Kč) 550 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 458,3 

V současnosti chybí (Kč) 535 860 

tabulka 4.25 Náklady 

Jak již bylo zmíněno, jsou letouny získané delimitací na hranici své životnosti a letoun OK- 
DOJ je dalším příkladem. V následujících třiceti hodinách provozu bude nutné provést 
generální opravu motoru, což bude značný výdaj pro udržení její letové způsobilosti. V 
delším časovém horizontu je také nutné provést "C" revizi draku, u které však již také chybí 
značná část prostředků pro její pokrytí. Z tohoto důvodu je vhodné zvážit vhodnost investice 
do generální opravy motoru letounu.   
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Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 22200 22200 

Zákonná poj. co 1 rok 7500 7500 

Havarijní poj. co 1 rok 30000 30000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

300h drak co 3 roky 71200 23733 

vrtule 100h co 8 let 130000 16250 

hadice co 5 let 10000 2000 

Celkem X X 107683 

tabulka 4.26 Náklady 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena v LH 

100LL AVGAS 32 45 1440 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 1500 

tabulka 4.27 Náklady 

Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

50h motor 7200 50 144 

100h motor 4000 100 40 

100h drak 12000 100 120 

opravy 100 1 100 

celkem X X 404 

tabulka 4.28 Náklady 
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Pořizovací náklady 

pořízení cena zbylá životnost cena v LH 

letoun 70000 1200 58,33333333 

tabulka 4.29 Náklady 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1200 550000 458,33333 

 C revize drak 1200 500000 416,66667 

G.O. hlavního podvozku 2000 75000 37,5 

G.O. příďového podvozku 5000 130000 26 

celkem x x 938,5 

tabulka 4.30 Náklady 

U letounu byla platba za pravidelnou prohlídku draku po 300h / 3 letech, vložena do fixních 
nákladů, jelikož letoun v posledním sledovaném období nedosáhl průměrného ročního náletu 
nad 100 LH. Značnou část variabilních nákladů v ceně letové hodiny tvoří náklady na 
generální opravy jednotlivých celků. Z tohoto důvodu také u letounu vznikl značný výpadek 
příjmů pro provedení těchto oprav.  

Analýza minimální ceny letové hodiny 

 

 graf 4.5cena LH 
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Podle údajů o provozu letounu z posledních sledovaných let je pravděpodobný počet 
nalétaných hodin v roce 45 až 55 LH. Pro tento nálet by odpovídala cena 4500 až 5000 Kč za 
letovou hodinu bez DPH.  

Analýza bodu zvratu 

 

graf 4.6  Bod zvratu 

cena letové hodiny 3800 

cena letové hodiny s DPH 4600 

tabulka 4.31 Cena LH 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

45 107683 130537,5 238220,5 171000 -67220,5 

50 107683 145041,6667 252724,6667 190000 -62724,6667 

55 107683 159545,8333 267228,8333 209000 -58228,8333 

60 107683 174050 281733 228000 -53733 

65 107683 188554,1667 296237,1667 247000 -49237,1667 

70 107683 203058,3333 310741,3333 266000 -44741,3333 

75 107683 217562,5 325245,5 285000 -40245,5 

115 107683 333595,8333 441278,8333 437000 -4278,83333 

120 107683 348100 455783 456000 217 

125 107683 362604,1667 470287,1667 475000 4712,833333 

tabulka 4.32  Bod zvratu 
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Předpokládaný nálet pro následující rok 

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� = 60 ∗ 3720
3800 ∗ 0,95 

 

WřXYZ[\]áY^_ý _á]X` = af cd  

Zhodnocení ekonomické bilance 

Bod zvratu je vypočten pro navrhovanou cenu letové hodiny pro rok 2013. Při výpočtu letoun 
nedosahoval náletu potřebného pro dosažení bod zvratu při určené ceně letové hodiny. Při 
předpokládaném náletu by letoun dosáhl ztráty 57 500 Kč.  

 

4.5 OK-MTH 

Původ letounu OK-MTH 

Letoun L-60S OK-MTH byl získán z delimitace majetku AEČR v roce 2012.    

Využití letounu OK-MTH 

Letoun OK-MTH lze využít zejména pro provádění paravýsadků. Na rozdíl od letounu C-172 
je možné provádět také základní výcviky. Dále je možné letoun využít pro vlekání kluzáků, 
kde je však jeho použití vzhledem k ekonomice provozu nevýhodné. Jelikož je letoun 
provozně značně nákladný, je potřebné hledat možnosti k jeho využití i mimo Aeroklub 
Frýdlant nad Ostravicí. K provádění paravýsadků je totiž v současné době pravděpodobně 
nejvhodnějším letounem, zvláště pak z důvodu možnosti provádění základních výcviků. 
Proto by bylo vhodné uvažovat o vytvoření podílového vlastnictví letounu s aerokluby, které 
nevlastní letoun L-60S, jako například Aeroklub Hranice, Slezský Aeroklub Zábřeh a další.  

Statistika provozu OK-MTH 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin 40 43 28 

tabulka 4.33  Statistika náletu 
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Jelikož jsme letoun OK-MTH získali v delimitaci až na konci roku 2012, ve statistikách 
provozu nejsou údaje o letounu OK-MTH, ale o zapůjčených letounech L-60S z Aeroklubu 
České Republiky. Jedná se o OK-NNJ, OK-LKJ a OK-LKG. 

Technický popis 

Letoun L-60 S, známý též jako Brigadýr, je víceúčelový, čtyřmístný, celokovový, vyztužený 
hornoplošník s pevným podvozkem. Trup letounu je tvořen nosníkovou poloskořepinou. 
Přední část trupu je tvořena kryty motoru. Střední část trupu je baldachýn z ocelových 
profilů, které nesou konstrukci závěsů křídla, která zároveň tvoří podpory nosného systému 
podvozku. Kabina je zakryta organickým sklem. Trup má pouze 13 přepážek a potah je v 
něm stabilizován mohutnými prolisy s dřevěnou výplní. Vstup do kabiny je skrze dveře na 
obou stranách. Dveře je možné nouzově odhodit, popřípadě vyjmout pro provádění seskoků 
parašutistů. Jelikož je pilotní místo levé, tak se pro seskoky parašutistů odjímají pravé dveře. 
V kabině jsou místa rozvržena jako dvě přední a dvě zadní, tvořená pevnou lavicí. Křídlo 
letounu má obdélníkový půdorys. Je tvořeno dvěma nosníky s dvěma dutinami. K trupu se 
připojuje pomocí dvou vodorovných čepů a vzpěry. Potah náběžné a odtokové části křídla je 
plechový, zatímco potah v prostoru mezi nosníky je mimo kořenové části křídla plátěný. 
Vztlakové klapky a křidélka jsou celokovové konstrukce s plátěným potahem. 
Dvouštěrbinové vztlakové klapky jsou spřaženy s dvoudílným slotem. Ovládají se elektricky 
servomotorem. Při vysunutí vztlakových klapek se také částečně sklápí křidélka. Maximální 
výchylka klapek je 50°. Ve střední části křídla u kořene jsou čtyři palivové nádrže o 
celkovém objemu 200 litrů. Ocasní plochy mají klasické uspořádání, kýlová plocha je 
součástí trupu a pohyblivé části jsou potaženy plátnem. Výškové kormidlo má rohové 
odlehčení a je opatřenou vyvažovací ploškou a dvěma ploškami odlehčovacími. Směrové 
kormidlo má pevný fletner. Přistávací zařízení je tvořeno dvěma koly hlavního podvozku a 
ostruhovým kolem. Hlavní podvozkové nohy mají olejopneumatický tlumič a je zároveň 
součástí vzpěrového systému. Hydraulické brzdy jsou umístěny na kolech hlavního 
podvozku. Jsou řízeny z pedálů nožního řízení letounu, každá samostatně. Ostruha má rovněž 
hydropneumatický tlumič. Pohonnou jednotkou je čtyřtaktní vzduchem chlazený, hvězdicový 
devítiválec AI-14RA. Dále je pohonná jednotka opatřena dmychadlem pro zvýšení tlaku 
nasávaného vzduchu při vzletovém režimu, regulátorem otáček R-2 a planetovým 
reduktorem. Letoun je opatřen hydraulicky stavitelnou vrtulí W-530-D11/N. 
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tabulka 4.34  Technické údaje 

 

Předpokládaná životnost 

Životnost letounu je stanovena na 5000 LH. Letoun má nyní nalétáno 3940 LH. 

Náklady na udržení letové způsobilosti 

Následující prohlídka S.O. draku 

Současný stav (hod) 3 940 

Prohlídka v (hod) 3 951 

Prodloužení životnosti (hod) 600 

Cena (Kč) 250 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 416,6 

V současnosti chybí (Kč) 245 400 

tabulka 4.34 Náklady 

Následující prohlídka G.O. motoru 

Současný stav (hod) 3 585 

Prohlídka v (hod) 4 000 

Prodloužení životnosti (hod) 1 000 

Cena (Kč) 650 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 650 

V současnosti chybí (Kč) 380 250 

tabulka 4.35 Náklady 

Náklady, které bude nutné jednorázově vynaložit pro doplacení nákladů na jednotlivé opravy, 
jsou v porovnání s jinými letouny získanými z delimitace nižší. Při konsorciu více subjektů 
by již mohlo být provedení jednotlivých servisních prací reálnou možností.    

  

Parametr velikost 

rozpětí 13,96 m 

dělka 8,54 m 

výška 2,72 m 

plocha křídla 24,3 m 

délka SAT 1,74 m 

MTOW 1560 kg 

Prům. spotř. - max. výkon   

Prům. spotř. - cest. Režim   

Vne 

160 

km/h 
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Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 19500 19500 

Zákonná poj. co 1 rok 7500 4500 

Havarijní poj. co 1 rok 30000 30000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

vrtule co 5 let 190000 38000 

hadice co 5 let 15000 3000 

Celkem X X 101000 

tabulka 4.36  Náklady 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena v LH 

100LL AVGAS 32 80 2560 

olej TOTAL  120 1 120 

celkem x x 2680 

tabulka 4.37 Náklady 

Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

50h motor 5500 100 55 

100h motor 8200 100 82 

50h drak 8000 100 80 

100h drak 9800 100 98 

opravy 100 1 100 

celkem X X 415 

tabulka 4.38  Náklady 
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Pořizovací náklady 

pořízení cena celková životnost cena v LH 

letoun 55000 1060 51,88679245 

tabulka 4.39  Náklady 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1000 650000 650 

 S.O. drak 600 250000 416,66667 

celkem     1066,6667 

tabulka 4.40  Náklady 

Analýza minimální ceny letové hodiny 

 

 graf 4.7 Cena LH 

Podle statistiky o náletu hodin letounu v posledních letech se minimální cena letové hodiny 
pohybuje mezi 6500 a 7500 Kč bez DPH. 
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Analýza bodu zvratu 

 

 graf  4.8  Bod zvratu 

 

 

tabulka 4.39 Cena LH 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

30 101000 126406,6038 227406,6038 151350 -76056,6038 

35 101000 147474,3711 248474,3711 176575 -71899,3711 

40 101000 168542,1384 269542,1384 201800 -67742,1384 

80 101000 349884,2767 450884,2767 400000 -50884,2767 

85 101000 371752,044 472752,044 425000 -47752,044 

90 101000 393619,8113 494619,8113 450000 -44619,8113 

95 101000 415487,5786 516487,5786 475000 -41487,5786 

100 101000 437355,3459 538355,3459 500000 -38355,3459 

105 101000 459223,1132 560223,1132 525000 -35223,1132 

tabulka 4.40  Bod zvratu 

Předpokládaný nálet pro následující rok 

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� = 28 ∗ 4215
5045 ∗ 1,15 
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Zhodnocení ekonomické bilance 

Při zachování letounu v provozu Aeroklubu F. n. O. je jeho provoz značně pod bodem zvratu 
a při současně nastavené ceně letové hodiny lze předpokládat ztrátu ve výši 80 000 Kč z 
provozu letounu za kalendářní rok. Pokud by se však letoun vložil do konsorcia více 
provozovatelů, kteří by byli schopni zajistit řádově trojnásobný odběr nalétaných hodin v 
daném roce, byl by již provoz letounu z hlediska ekonomiky provozu značně zajímavější. Při 
náletu 90 hodin ročně by byla ztráta z provozu letounu 45 000 Kč, což pro jednoho ze tří 
provozovatelů znamená ztrátu 15 000 Kč.  

4.6 OK-7110 a OK-8118 

Původ letounu OK-8118 

Letoun byl Aeroklubem F. n. O. získán v první delimitaci majetku AEČR která proběhla v 
roce 1993. Za dobu provozu v aeroklubu již na letounu byla provedena generální oprava 
motoru.  

Původ letounu OK-7110 

Letoun byl v posledních dvou letech zapůjčován z bývalého Aeroklubu Holešov, v 
současnosti přejmenovaný na Technické sporty východní Morava. V podmínkách pronájmu 
je úhrada veškerých nákladů spojených s provozem a poplatek za zapůjčení.  

Využití letounu OK-7110 a OK-8118 

Letoun je využíván převážně pro turistické lety členů aeroklubu. Jeho velkou výhodou jsou 
oproti ostatním motorovým letounům nižší provozní náklady a možnost využití letounu piloty 
s průkazem TMG, což využívá převážná většina pilotů bezmotorových letadel s průkazem 
GLD.   

Statistiky provozu 

OK-8118 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin 92 x x 

tabulka 4.41 Statistiky náletu 
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OK-7110 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin x 106 100 

tabulka 4.42 Statistiky náletu 

Technický popis 

Jedná se o dvoumístný, celokovový, motorový kluzák. Trup letounu se skládá z několika 
částí. V přední část trupu letounu je umístěn motor na motorových ložích,které jsou 
připevněny na čtyřech závěsech první přepážky. Střední část trupu je příhradové konstrukce, 
která je svařena z chrommolybdenových ocelových trubek a zakryta karoserií ze skelných 
laminátů. Tato část trupu přenáší všechna významná zatížení. K střední části je pevně 
připojena zadní poloskořepinová část z duralových plechů. Zjištění pevnosti dolní pásnice 
hlavního nosníku je realizováno indikátorem tlaku dusíku, který je v pásnici pod přetlakem 
napuštěn. Křídlo letounu má jednonosníkovou celokovovou konstrukci, je připevněno k trupu 
ocelovými závěsnými kováními a nýtováno z duralu. Na křídle se nacházejí křidélka, 
vztlakové klapky a vzdušné brzdy. Křidélka jsou potažena leteckým plátnem. Na koncích 
křídel jsou koncová vřetena, které mají ze spodní strany zatažitelné podvozky.Ocasní plochy 
jsou tvořeny pevným duralovým stabilizátorem a kýlem a kormidly potaženými plátnem. 
Výškové kormidlo má na odtokové hraně vyvažovací plošku. Řízení letounu je realizováno 
pomocí řídící páky a nožních pedálů. Podvozek letounu je tvořený kolem hlavního podvozku 
umístěným pod kabinou. Kolo je uchyceno v podvozkovém tlumiči. Tlumič je v otevřené 
poloze jištěný zalamovací vzpěrou, která současně zajišťuje zatahování podvozku. Kolo 
hlavního podvozku je opatřené čelisťovou brzdou, která se ovládá z řídící páky. Podvozky na 
koncích křídel se zatahují současně s kolem hlavního podvozku. Ostruhové kolečko je 
řiditelné. Kabina letounu obsahuje dvě sedadla umístěná vedle sebe. Kryt kabiny se vyklápí 
vzhůru. Sedadla jsou nestavitelná a pevná s bezpečnostními postroji. Za hlavami posádky 
letounu je umístěn zavazadlový prostor. Letoun je poháněn motorem MIKRON. Jedná se o 
zážehový, vzduchem chlazený invertní čtyřválec, vybavený spádovým karburátorem, dvěma 
magnety, zubovým olejovým čerpadlem a membránovým palivovým čerpadlem. Motor 
pohání pevnou dřevěnou dvoulistou vrtuli V218. 
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tabulka 4.43  Technické údaje 

 

Předpokládaná životnost letounu 

Celková životnost letounu je v současné době stanovena na 5500 letových hodin. 

Náklady na udržení letové způsobilosti  

Následující prohlídka 

400h prohlídka 

drak 

Současný stav (hod) 2 400 

Prohlídka v (hod) 2 400 

Prodloužení životnosti (hod) 400 

Cena (Kč) 80 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 200 

V současnosti chybí (Kč) 80 000 

tabulka 4.44  Náklady 

  

 

 

Základní technické údaje 

Parametr velikost 

Rozpětí 17.0 m 

Délka 8.3 m 

Výška 2.3 m 

Plocha křídla 20.2 m2 

Délka SAT 1.2764 m 

MTOW 690 kg 

Max spotř. - max. výkonu 20 l/h 

Max spotř. - cestovním režim 15 l/h 

Vne 230 km/h IAS 
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Následující prohlídka G.O. motor 

Současný stav (hod) 1 200 

Prohlídka v (hod) 1 200 

Prodloužení životnosti (hod) 1 200 

Cena (Kč) 220 000 

Cena v jedné letové hodině (Kč) 183,3 

V současnosti chybí (Kč) 220 000 

tabulka 4.45  Náklady 

V současnosti je letoun OK-8118 zakonzervován a uschován, jelikož by pro jeho uvedení do 
stavu letové způsobilosti bylo potřebné vynaložit jednorázový vklad cca 300 000 Kč. 

Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 20650 20650 

Zákonná poj. co 1 rok 4500 4500 

Havarijní poj. co 1 rok 20000 20000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

 20 let  vrtule co 20 let  26000 1300 

hadice co 5 let 10000 2000 

Celkem X X 54450 

tabulka 4.46 Náklady 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena za LH 

100LL AVGAS 32 15 480 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 540 

tabulka 4.47 Náklady 
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Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

50h motor 6400 50 128 

doplatek na 100h motor 2800 100 28 

50h drak 8200 50 164 

doplatek na 100h drak 4400 100 44 

400h drak 80000 400 200 

opravy 100 1 100 

celkem X X 664 

tabulka 4.48 Náklady 

Pořizovací náklady 

Pro výpočet nákladů u tohoto letounu již nebudeme započítávat odpisy pořizovací ceny 
letounu, jelikož již byl letoun svým provozem v předcházejících letech splacen 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1200 220000 183,33333 

celkem     183,33333 

tabulka 4.49  Náklady 

Analýza minimální ceny letové hodiny 

 

 graf 4.9 Cena LH 
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Výpočet bodu zvratu 

 

graf 4.10 Bod zvratu 

cena letové hodiny  1570 

cena letové hodiny s DPH 1900 

tabulka 4.50  Cena LH 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

85 54450 117923,3333 172373,3333 133450 -38923,3333 

90 54450 124860 179310 141300 -38010 

95 54450 131796,6667 186246,6667 149150 -37096,6667 

100 54450 138733,3333 193183,3333 157000 -36183,3333 

105 54450 145670 200120 164850 -35270 

110 54450 152606,6667 207056,6667 172700 -34356,6667 

115 54450 159543,3333 213993,3333 180550 -33443,3333 

120 54450 166480 220930 188400 -32530 

125 54450 173416,6667 227866,6667 196250 -31616,6667 

tabulka 4.51 Bod zvratu 

 

Předpokládaný nálet pro následující rok 

@ř�B�
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Zhodnocení ekonomické bilance 

Při současném nastavení ceny letové hodiny letoun nedosahuje bodu zvratu. Předpokládaná 
ztráta činí 37 000 Kč při nalétání 95 hodin. Při bližším pohledu by však využití letounu 
mohlo být značně vyšší. Poptávka po provozu letounu je konstantně vysoká. Zpravidla se 
počet nalétaných hodin nedostává do vyšších hodnot z důvodu provádění servisních prací v 
průběhu roku.  

 

4.7 OK-PNJ 

Původ letounu OK-PNJ 

Letoun byl v roce 1993 zakoupen v první delimitaci majetku AEČR Aeroklubem          
Frýdlant n O. . Aeroklubu se podařilo v roce 2008 provést celkovou generální opravu 
letounu. V roce 2011 byl letoun prodán soukromému vlastníkovi, avšak zůstal dále v 
provozování aeroklubu a jeho pronájmu aeroklubem. Podle plánů vlastníka letounu však v 
nejbližších letech bude letoun prodán, tudíž je potřebné hledat možnosti jeho nahrazení. 
Letoun je v této analýze zahrnut pro  porovnání s typy, které by mohly obměnit letadlový 
park aeroklubu.  

Využití letounu OK-PNJ 

Letoun Z 142 je určen pro základní a pokračovací letecký výcvik, pro nácvik a provádění 
akrobacie, výcvik v nočním a přístrojovém létání, turistické létání a provádění aerovleků. V 
současnosti je letoun využíván pro doplňkové vlekání kluzáků v případě neschopnosti OK-
MPA a výcvik pilotů. Výhodou letounu je vybavení odpovídačem sekundárního radaru a 
GPS Garmin. Díky tomu je letoun vhodný pro letecký výcvik a turistickým letům i do 
zahraničí.   

Statistika provozu letounu 

Rok 2010 2011 2012 

nálet hodin 54 125 58 

tabulka 4.52  Statistiky náletu 

 

Technický popis 

Letoun Z-142 je novější verzí letounu Z 42 M. Je dvoumístný, dolnokřídlý, jednomotorový, 
samonosný jednoplošník se šesti - válcovým řadovým invertním motorem M 337AK, s 
hydraulicky stavitelnou vrtulí V 500 A. Trup letounu má smíšenou konstrukci, kdy střední 
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nosná část je příhradové konstrukce. Ta je svařena z ocelových trubek a kryta karoserií 
tcořenou skelnými lamináty. V zadní části trupu je použito poloskořepinové konstrukce a 
přední část trupu tvoří kryty motoru. Křídlo letounu má obdélníkový půdorys. Má hlavní a 
pomocný nosník a u trupu je křídlo dělené. Křídlo má kladné vzepětí a je potaženo 
duralovým plechem plátovaným hliníkem. Uvnitř křídla jsou zabudovány integrální nádrže. 
Vztlakové klapky a křidélka letounu jsou štěrbinové celokovové a rozměrově shodné. 
Celokovové, potažené duralovým plechem a samonosné jsou také ocasní plochy letounu. 
Částečně jsou kormidla hmotově a aerodynamicky vyvážena. Výškové kormidlo má na své 
jedné straně odlehčovací plošku a na druhé straně ovladatelnou vyvažovací plošku. Pouze 
pevnou vyvažovací plošku má směrové kormidlo. Letoun je možné řídit jak z levého tak z 
pravého sedadla. Mezi řídící prvky patří ruční pákové řízení, kterým se ovládá pohyb 
výškového kormidla a křidélek. Dalším řídícím prvkem jsou nožní pedály, které ovládají 
směrové kormidlo a při jízdě po zemi také přídové kolo. Na špičkách nožních pedálů jsou 
také umístěny brzdy, které ovládají brzdy na kolech hlavního podvozku. Přenos sil z páky 
řízení na výškové kormidlo a křidélka je realizován pomocí táhel a přenos řídících sil z 
pedálů na směrové kormidlo je realizován pomocí táhly a lany. Dále jsou v kabině letounu 
páka pro ovládaní vztlakových klapek, přes kterou se mechanicky přenáší síly na klapky a 
kola pro ovládání vyvažovacích plošek. Motor se ovládá z kabiny dvojicí táhel přípusti a 
jednou rukojetí bohatosti směsi a táhlem kompresoru. Otáčky vrtule se ovládají manuálně 
táhlem. Kabina letounu je vybavena dvěma sedadly, ve kterých je možné použití zádových 
padáků. Sedadla jsou umístěna vedle sebe a každé je stavitelné do 4 poloh. Za sedadly je 
umístěn malý zavazadlový prostor. Vstup do kabiny je možný při posunutí krytu kabiny 
dopředu. Kryt kabiny je v nouzovém případě možné odhodit. Podvozek letounu je tvořen 
třemi koly. Přídové kolo je opatřeno hydropneumatickým tlumičem a tlumičem bočních 
kmitů. Hlavní podvozek je tvořen plochými ocelovými pružinami, které jsou uchycené k 
nosníku centroplánu. Kola hlavního podvozku jsou opatřena hydraulickými diskovými 
brzdami s automatickým vymezováním vůle. Pohonnou jednotkou letounu je Motor M 337 
AK. Jedná se  o pístový, čtyřdobý, vzduchem chlazený,invertní, řadový šestiválec, levotočivý 
s ventilovým rozvodem a vačkovým hřídelem na hlavách válců a nízkotlakým vstřikováním 
paliva do prostoru před sací ventily. Motor není opatřen reduktorem, má plnící kompresor a 
je způsobilý pro akrobacii a lety na zádech. Vrtule V 500 A je dvoulistá, hydraulicky 
stavitelná s konstantními otáčkami. Vrtulové listy jsou zhotoveny z duralu.  
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 Základní technické údaje 

Parametr velikost 
Rozpětí 9.16 m 

Délka 7.33 m 

Výška 2.75 m 

Plocha křídla 13.15 m2 

Délka SAT 1.46 m 

MTOW 1020 kg 

Max spotř. - max. výkonu 68 

Max spotř. - cestovním režim 50 

Vne 333 km/h IAS 

tabulka 4.53  Technické údaje 

Zhodnocení ekonomické bilance 

Jelikož letoun není ve vlastnictví Aeroklubu Frýdlant n. O., je cena za letovou hodinu 
nastavována majitelem letounu a zisk popřípadě ztráty z provozu letounu nejsou hrazeny z 
prostředků Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí.  

4.8 Letoun WT9 – Dynamic 

Využití letounu 

Ultralehký letoun WT-9 Dynamic má víceúčelové využití v rámci provozu aeroklubů. Mezi 
hlavní využití můžeme jmenovat: 

• Vlekání kluzáků 

• Turistické lety 

• Výcvik pilota ULL 

V podmínkách Aeroklubu Frýdlant n. O. by bylo vhodné letoun převážně využít pro 
nahrazení letounu OK-8118 k provádění turistických letů. Dále také pro vlekání kluzáků, ke 
kterému má letoun zabudováno vlečné zařízení. Další možností je využití letounu pro 
provádění výcviku pilotů ULL pod hlavičkou Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí.  

Technický popis 

Jedná se o dvoumístné ultralehké letadlo. V uvažované verzi CLUB T se jedná o dolnoplošný 
letoun s pevným podvozkem, vhodný k turistickému létání a provádění aerovleků. Díky 
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aerodynamickému tvaru je letoun schopen cestovat rychlostí 200-250 km/h. Letoun je 
opatřen motorem Rotax 912 a elektricky stavitelnou vrtulí. Trup letounu je tvořen kompozitní 
sendvičovou skořepinou. To zaručuje nízkou hmotnost letounu. V centroplánu jsou umístěny 
integrální nádrže a objemu 75 litrů. Křídlo letounu je lichoběžníkové s kladným vzepětím a 
kladným úhlem šípu. Na koncích je křídlo opatřeno winglety. Na křídlech se nacházejí 
křidélka a mechanicky ovládané vztlakové klapky. Kabina letounu je tvořena dvěma místy s 
řízením a objemným zavazadlovým prostorem za sedadly. Řízení letounu je pákové pro 
ovládání křidélek a výškového kormidla a pedálové pro řízení směrového kormidla a kola 
příďového podvozku. Přistávací zařízení letounu je tvořeno příďovým podvozkem a hlavním 
podvozkem tvořeným laminátovými pružinami. Kola hlavního podvozku jsou opatřena 
brzdami, které lze ovládat samostatně z pedálů nožního řízení. Pohonnou jednotkou je 
pístový, čtyřválcový, čtyřtaktní motor Rotax 912 ULS s výkonem 73 kW a elektricky 
stavitelná vrtule Woodcomp SR2000. Verze CLUB T je vybavena vlečným zařízením pro 
aerovleky větroňů do MTOW 750 kg.  

Základní technické údaje 

Parametr velikost 
Rozpětí 10.13 m 

Délka 7.57 m 

Výška 2.91 m 

Plocha křídla 14.77 m2 

Délka SAT 1.48 m 

MTOW 1125 kg 

Max spotř. - max. výkonu 60 l/h 

Max spotř. - cestovním režim 45 l/h 

Vne 333 km/h IAS 

tabulka 4.53  Technické údaje 

Předpokládaná životnost 

V návrhu se kalkuluje s koupí nového letounu. Jelikož teprve v současné době přicházejí 
první letouny ke generální opravě draku, není stále určena pevná hranice životnosti letounu. 
Z prvních výsledků však vyplývá, že výrobce posune hranici první generální opravy draku na 
4000 až 5000 letových hodin. Proto dále předpokládáme životnost letounu na 8000 letových 
hodin.    
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Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 0 0 

Zákonná poj. co 1 rok 7500 7500 

Havarijní poj. co 1 rok 65000 65000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Hangarování co 1 rok 3000 3000 

Celkem X X 78500 

tabulka 4.54 Náklady 

Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena v LH 

95 natural 28 20 560 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 620 

tabulka 4.55 Náklady 

Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v LH 

150h vrtule 5000 150 33,33333333 

 300h vrtule 3000 300 10 

100h celkova 12500 100 125 

opravy 100 1 100 

celkem X X 268,3333333 

tabulka 4.56 Náklady 

Pořizovací náklady 

pořízení cena celková životnost cena v LH 

letoun 2200000 8000 275 

tabulka 4.57 Náklady 
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Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. motor 1200 210000 175 

G.O. trup 4500 500000 111,11111 

celkem x  x 286,11111 

tabulka 4.58 Náklady 

Analýza minimální ceny letové hodiny 

 

 graf 4.11  Cena LH 
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Analýza bodu zvratu 

 

graf 4.12  Bod zvratu 

cena letové hodiny 2000 

cena letové hodiny s dph 2420 

tabulka 4.59 Cena LH 

nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

105 78500 152191,6667 230691,6667 210000 -20691,6667 

110 78500 159438,8889 237938,8889 220000 -17938,8889 

115 78500 166686,1111 245186,1111 230000 -15186,1111 

120 78500 173933,3333 252433,3333 240000 -12433,3333 

125 78500 181180,5556 259680,5556 250000 -9680,55556 

130 78500 188427,7778 266927,7778 260000 -6927,77778 

135 78500 195675 274175 270000 -4175 

140 78500 202922,2222 281422,2222 280000 -1422,22222 

145 78500 210169,4444 288669,4444 290000 1330,555556 

150 78500 217416,6667 295916,6667 300000 4083,333333 

195 78500 282641,6667 361141,6667 390000 28858,33333 

200 78500 289888,8889 368388,8889 400000 31611,11111 

205 78500 297136,1111 375636,1111 410000 34363,88889 

210 78500 304383,3333 382883,3333 420000 37116,66667 

215 78500 311630,5556 390130,5556 430000 39869,44444 

tabulka 4.60 Bod zvratu 
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Předpokládaný nálet letounu 

Jelikož letoun může nahradit několik letounů, vzorec pro výpočet předpokládaného náletu 
budeme muset částečně rozvinout. Budeme počítat s částí náletu jednotlivých letounů, které 
může letoun WT-9 nahradit, a jejich ceně za letovou hodinu. Současně započteme mírné 
zvýšení poptávky, jelikož se jedná o nový letoun s širšími možnostmi využití oproti 
současným letounům provozovaným Aeroklubem F. n.O. . Letoun WT-9 nahrazuje: 

• letoun OK-8118 v plné výši 

• letoun OK-MPA v jedné polovině jeho využití 

Pro výpočet použijeme: 

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� =  ∑ 2��D JK ���
?�? ∗ čáN� JK ���
?�?lmnž4mn�é pqr4l�s
2��D  JK t.9 ∗ � 

Při doplnění hodnot: 

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� = 30 ∗ 2975 + 100 ∗ 1488
2000 ∗ 1,1 

 

WřXYZ[\]áY^_ý _á]X` = uvu cd 

Zhodnocení ekonomické bilance 

Při výpočtu bodu zvratu jsme použili cenu za LH 2420 Kč s DPH. Jedná se o průměrnou 
cenu, za kterou je letoun v České republice nabízen. Při tomto ročním náletu se letoun 
nachází velice blízko bodu zvratu, ztráta z provozu by činila 5000 Kč. V předpokládaném 
náletu letounu je však započteno pouze nahrazení současných letounů v nabídce aeroklubu 
Frýdlant n. O. Není zde zohledněna možnost vytvoření ULL školy a tím také rozšíření 
sortimentu nabízených služeb. Díky tomu by existoval předpoklad, že se letoun svým 
provozem dostane do zisku.  



74 
 

4.9 Letoun Z-143 

Využití letounu 

Letoun Z-143 je víceúčelový letoun pro základní a pokračovací výcvik pilotů, pro turistické 
létání a pro vlekání kluzáků. Tento letoun by byl schopen plnohodnotně nahradit několik 
letounů současně provozovaných aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí. Jelikož je v aeroklubu 
hangarován soukromý letoun Z-143, bylo v této variantě pracováno s údaji o tomto letounu. 
Jednalo by se o odkup 50 procentního podílu letounu Aeroklubem Frýdlant  n. O. Případně 
lze také počítat s nákupem použitého letounu, podle aktuálních nabídek.  

Technický popis 

Letoun je čtyřmístný dolnoplošník s tříkolovým pevným podvozkem. Pohonnou jednotkou je 
motor Textron Lycoming IO-540 s třílistou stavitelnou vrtulí. Trup letounu je smíšené 
konstrukce. Přední část trupu je kryta plechovými motorovými kryty pod kterými je uložen 
motor na motorových ložích. Střední část trupu tvoří kabinu pro cestující a je svařena z 
ocelových trubek a kryta skelnými lamináty. Zadní část trupu je plechovou poloskořepinou. 
Křídlo letounu je celokovové, obdélníkové s jedním hlavním nosníkem, má kladné vzepětí a 
kladný úhel šípu. Křidélka a klapky na křídle jsou štěrbinové. Ocasní plochy s kormidly jsou 
celokovové. Kormidla jsou částečně hmotově a aerodynamicky vyvážená. Výškové kormidlo 
má odlehčovací plošku. Řízení letounu zajišťuje páka pro řízení výškového kormidla a 
křidélek. Nožní pedály zajišťují řízení směrového kormidla, kola příďového podvozku a 
ovládají brzdy hlavního podvozku. Přistávací zařízení letounu se skládá z příďového 
podvozku s hydropneumatickým tlumičem a tlumičem bočních kmitů a hlavního podvozku. 
Hlavní podvozek je tvořen z ocelových plochých pružin. Kola hlavního podvozku jsou 
vybavena brzdami ovládanými z pedálů nožního řízení. Kabina letounu má místa pro 4 
cestující v rozložení 2+2. Do letounu se vstupuje dveřmi umístěnými po bocích kabiny. Za 
zadními sedadly je možná využít plochu pro odkládání zavazadel. Pohonnou jednotkou je 
pístový, čtyřdobý, šestiválcový, plochý motor Textron Lycoming IO-540. Motor je vybaven 
vstřikovacím čerpadlem. Motor pohání třílistou, hydraulicky stavitelnou vrtuli MTV-9-B o 
průměru 1950 mm. 
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Základní technické údaje 

Parametr velikost 
Rozpětí 10.13 m 

Délka 7.57 m 

Výška 2.91 m 

Plocha křídla 14.77 m2 

Délka SAT 1.48 m 

MTOW 1125 kg 

Max spotř. - max. výkonu 60 l/h 

Max spotř. - cestovním režim 45 l/h 

Vne 333 km/h IAS 

tabulka 4.61  Technické údaje 

Předpokládaná životnost 

Životnost letounu je stanovena výrobcem na 6000 letových hodin. V současné době se však 
ještě žádný letoun nedostal k tomuto náletu, tudíž nelze říci, zda bude možné tuto hodnotu 
prodloužit.  

Náklady na udržení letové způsobilosti 

Jelikož se jedná o zánovní letouny, není předpoklad, že by se letouny jakkoli blížily ke konci 
životnosti jakéhokoli celku. 

Zhodnocení provozních nákladů 

Fixní náklady: 

položka platba cena cena za 1 rok 

Roční prohlídka co 1 rok 37550 37550 

Zákonná poj. co 1 rok 8000 8000 

Havarijní poj. co 1 rok 65000 65000 

ARC co 1 rok 700 700 

Radiostanice co 1 rok 1200 1200 

Radiostanice co 5 let 500 100 

CAMO co 1 rok 1000 1000 

Režijní náklady co 1 rok 3000 3000 

G.O. vrtule co 6 let 78000 13000 

Celkem X X 129550 

tabulka 4.62 Náklady 
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Variabilní náklady: 

Ceny PHM 

Palivo cena za l spotřeba l/LH cena za LH 

95 natural 32 50 1600 

olej TOTAL  120 0,5 60 

celkem x x 1660 

tabulka 4.63 náklady 

Pravidelné prohlídky 

typ prohlídky cena cyklus hodin cena v jedné LH 

100h drak 21900 100 219 

50h motor 7100 50 142 

100h vrtule 12500 100 125 

opravy 100 1 100 

celkem X X 586 

tabulka 4.64 Náklady 

Pořizovací náklady 

pořízení cena celková životnost cena v LH 

letoun 3000000 6000 500 

tabulka 4.65 Náklady 

Generální opravy 

Oprava  počet hodin cena cena v LH 

G.O. Příďový podvozek 5000 130000 26 

G.O. Hlavní podvozek 2000 75000 37,5 

G.O. Motoru 2000 630000 315 

celkem     378,5 

tabulka 4.66 Náklady 
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Analýza minimální ceny letové hodiny 

 

graf 4.13  Cena LH 

Analýza bodu zvratu 

 

graf 4.14   Náklady 

cena letové hodiny  4050 

cena letové hodiny s dph 4900 

tabulka 4.67  Cena LH 
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nálet fixní náklady 

variabilní 

náklady celkové náklady tržby zisk/ztráta 

100 129550 318310 447860 405000 -42860 

105 129550 333932,5 463482,5 425250 -38232,5 

110 129550 349555 479105 445500 -33605 

115 129550 365177,5 494727,5 465750 -28977,5 

120 129550 380800 510350 486000 -24350 

125 129550 396422,5 525972,5 506250 -19722,5 

140 129550 443290 572840 567000 -5840 

145 129550 458912,5 588462,5 587250 -1212,5 

150 129550 474535 604085 607500 3415 

155 129550 490157,5 619707,5 627750 8042,5 

tabulka 4.68 Bod zvratu 

Předpokládaný nálet letounu 

Pro výpočet předpokládaného náletu letounu použijeme údaje o provozu letounů, které by 
měl letoun Z-143 nahradit. Letoun je schopen dle svých parametrů nahradit letouny OK-
MPA (Z-226), OK-PNJ (Z-142), OK-JSE (Z-42) a OK-DOJ (Z-43) v celém spektru jejich 
využití. Jelikož letoun OK-JSE ještě nebyl využit pro provoz a neznáme data jeho možného 
využití, nebudeme s ním dále počítat. Pro letoun OK-MPA budeme počítat pouze s polovinou 
jeho náletu, jelikož druhou polovinu náletu by mohl převzít navrhovaný letoun WT-9 
Dynamic. Úlohu vlečného letounu by Z-143 převzal u vlekání kluzáků s vyšší MTOW a při 
meteorologických podmínkách vlnového proudění, při kterém je využití letounu WT-9 
nevhodné.   

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� =  ∑ 2��D JK ���
?�? ∗ čáN� JK ���
?�?lmnž4mn�é pqr4l�s
2��D  JK < − 143 ∗ � 

@ř�B�
C�áBD�ý �á��� = 30 ∗ 2975 + 52 ∗ 3270 + 58 ∗ 3225
4050 ∗ 1,0 

 

WřXYZ[\]áY^_ý _á]X` = uuw cd 

Zhodnocení ekonomické bilance 

Při návrhu nahrazení letounů OK-PNJ, OK-DOJ a části požadavků na letoun OK-MPA je 
letoun Z-143 schopen nalétat 110 hodin v roce při ceně 4900 Kč za letovou hodinu. Po 
zhodnocení bodu zvratu letounu by se nepodařilo při této ceně za letovou hodinu dosáhnout 
vyrovnaného hospodaření. Ztráta z provozu letounu by činila ročně 30 000 Kč.  
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5. Jednotlivé návrhy na obnovu letadlové techniky 

Tyto návrhy na obnovu letadlové techniky vznikly požadavkem představitelů Aeroklubu 
Frýdlant nad Ostravicí na posouzení jednotlivých možností obnovy letadlového parku. 
Výsledky této analýzy tedy budou sloužit pro vyhodnocení výhodnosti jednotlivých řešení.  

5.1Návrh na obnovu vlečného letounu a turistického kluzáku 

Posuzujeme dvě možné varianty obnovy. 

1. Ponechání vlečného letounu OK-MPA a investici do turistického kluzáku OK-8118 
2. Koupě nového letounu WT-9 Dynamic 

Obecné výhody a nevýhody jednotlivých variant: 

Varianta 1. 

Výhody 

• Do letounu OK-MPA bylo v nedávné minulost investovány značné prostředky 
• Letoun OK-MPA má výhodné parametry pro vlekání kluzáků 
• Letoun OK-MPA má instalován tlumič výfuku pro snížení hlučnosti 
• Letoun OK-8118 je oblíbený u velké části členů aeroklubu 
• Letoun OK-8118 má reálně nejnižší provozní náklady z uvažovaných letounů 
• Většina pilotů GLD má možnost přeškolit se na letoun OK-8118 s minimem nákladů 
• Letoun OK-8118 má zpravidla vysoké roční nálety hodin 

 

 Nevýhody 

• Letoun OK-MPA nedosahuje náletů potřebných pro vyrovnaný provoz 
• Letoun OK-MPA je jedním z nejstarších letounů v AK a projevuje se to na ceně oprav 
• Pro uvedení do provozuschopného stavu letounu OK-8118 je potřeba vysoké  

jednorázové investice 
 

Varianta 2.  

Výhody 

• Letoun WT-9 je nový výkonný ULL letoun 
• Letoun WT-9 dokáže plně nahradit letoun OK-8118 
• Letoun WT-9 má nižší provozní náklady a tudíž klesne cena aerovleku  
• Letoun WT-9 má výrazně nižší hlučnost při svém provozu 
• Letoun WT-9 je možné použít i pro otevření ULL školy - rozšíření nabídky služeb  
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Nevýhody 

• Letoun WT-9 nedokáže plně nahradit letoun OK-MPA, zvláště v letu do vlny 
• Pořizovací náklady na letoun WT-9 jsou vysoké 
• Letoun WT-9 nemusí vyhovovat členům aeroklubu, kteří  vyžadují letoun OK-8118  

5.2 Návrh na obnovu výcvikových a turistických letounů  

Posuzujeme dvě možné varianty obnovy. 

1. Investice do udržení letové způsobilosti letounů OK-DOJ, OK-JSE a zapůjčování 
letounu OK-PNJ 

2. Investice do spoluvlastnictví letounu Z-143 

Obecné výhody a nevýhody jednotlivých variant: 

Varianta 1. 

Výhody 

• Letoun OK-DOJ je provozován v Aeroklubu F. n. O. již mnoho let 
• Letoun OK-JSE je možno použít pro aerovleky 
• Letoun OK-PNJ je zapůjčován za výhodných podmínek 
• U letounu OK-PNJ nemá aeroklub žádné závazky z minulosti v podobě nestřádaných 

financí na budoucí opravy 

Nevýhody 

• U letounů OK-JSE a OK-DOJ je v blízké budoucnosti nutné vynaložit vysoké 
finanční prostředky pro udržení letové způsobilosti 

• Letouny OK-JSE a OK-DOJ mají nedostačující přístrojové vybavení pro provádění 
výcviku 

• Letouny OK-JSE a OK-DOJ nejsou vybaveny odpovídačem sekundárního radaru 
• Letoun OK-PNJ bude v blízké budoucnosti prodán a nebude za něj adekvátní náhrada 

 

Varianta 2.  

Výhody 

• Jedná se o velice málo používaný letoun 
• Letoun je plně vybaven pro lety IFR 
• Na letounu je možnost provádět kompletní výcvik 
• Letoun Z-143 může neomezeně zastoupit vlečný letoun OK-MPA 
• Letoun je výrazně méně hlučný než letouny Z-42,43, 226 
• Výhodný systém údržby 
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Nevýhody 

• Přestože jde o spoluvlastnictví, značné pořizovací náklady 
• V případě spoluvlastnictví je nutné sladit nároky spoluvlastníků na užívání 

 

5.3 Návrh na obnovu výsadkového letounu 

Posuzujeme dvě možné varianty obnovy. 

1. Vlastní investice do obnovy letounu OK-MTH 
2. Konsorcium několika aeroklubů v provozování letounu OK-MTH 

Varianta 1. 

Výhody 

• Zachování paračinnosti v Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí 
• Možnost pronájmu letounu aeroklubů bez vlastního výsadkového letounu 

 

Nevýhody 

• Vysoké náklady na udržení letové způsobilosti 

Varianta 2.  

Výhody 

• Rozdělení nákladů na udržení letové způsobilosti mezi více subjektů 

• Vyšší předpokládaný roční nálet hodin 

Nevýhody 

• V případě spoluvlastnictví je nutné sladit nároky spoluvlastníků na užívání 
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6. Posouzení nákladů na jednotlivé návrhy obnovy 
letadlové techniky 

V této kapitole budou posouzeny jednotlivé investice vznikající při obnově letadlové 
techniky.  

• U jednotlivých v současnosti vlastněných letounů budeme posuzovat náklady, které 
vzniknou při generálních opravách celků a výši finančních prostředků, které musíme 
uhradit z důvodu jejich dřívějšího nezapočtení v ceně letové hodiny   

•  U letounů, které navrhujeme ke koupi, posoudíme jejich pořizovací náklady 

6.1 Obnova vlečného letounu a turistického kluzáku  

Náklady u Varianty 1.  

Pro vlečný letoun OK-MPA v příštích letech při současných náletech nebudou probíhat žádné 
větší opravy. Letoun OK-8118 je v současné době nezpůsobilý a je potřebné pro jeho 
uschopnění provést několik prohlídek. Pokud bychom chtěli náklady na tyto prohlídky 
započítat do ceny letové hodiny, museli bychom je započítávat dvakrát, jednou pro splacení 
současné prohlídky a podruhé pro spoření na následující prohlídku. V tomto případě by byla 
minimální cena letové hodiny mimo tržní ceny.  

Letoun Investice Kč  

OK-8118 G.O motoru  220 000 

OK-8118 400h drak  80 000 

  celkem 300 000 

tabulka 6.1 Náklady 

 

Výše finančních prostředků, které musíme uhradit z důvodu jejich dřívějšího nezapočtení do 
ceny LH,  se však již týká i letounu OK-MPA. Jedná se použitý motor, vyjmutý z letounu 
OK-JSE. V budoucnu budeme muset investovat do nepokrytých nákladů na jeho G.O., 
jelikož od poslední generální opravy  nebyla navýšena  cena letové hodiny. 

Letoun investice Kč 

OK-MPA G.O. motoru 154 920 

tabulka 6.2 Náklady 
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Náklady u Varianty 2.  

Zde se jedná o nákup nového letounu. Vznikají nám tedy okamžité pořizovací náklady, se 
kterými však již počítáme u odpisů majetku a které se nám budou v průběhu užívání letounu 
vracet. 

Letoun investice Kč 

WT-9 pořízení 2 200 000 

tabulka 6.3 Náklady 

 

 graf 6.1 Náklady 

6.2 Obnova výcvikových a turistických letounů  

Náklady u Varianty 1.  

Pro udržení letové způsobilosti letounů budeme muset vynaložit značné finanční prostředky. 
Letoun OK-DOJ je na hranici životnosti svého motoru a v blízké budoucnosti bude nutné 
také provést "C" revizi draku.  Letoun OK-JSE je na hranici životnosti svého motoru a také 
před revizí draku.  

Letoun investice Kč  

OK-DOJ "B" revize drak 419 000 

OK-DOJ G.O motoru  535 860 

OK-JSE G.O. motoru 490 800 

OK-JSE "B" revize drak 470 700 

tabulka 6.4  Náklady 
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Náklady u Varianty 2.  

Pořizovací náklady na pouhou polovinu uvažovaného letounu Z-143 jsou vysoké. Jedná se 
však o prakticky nepoužívaný letoun a investice do udržení jeho letové způsobilosti budou v 
následujících letech minimální.   

Letoun investice Kč 

Z-143 pořízení 3 000 000 

tabulka 6.5  Náklady 

 

graf 6.2  Celkové náklady 

 

6.3 Obnova výsadkového letounu 

Náklady u Varianty 1.  

Zde se bude u Varianty 1. a Varianty 2. jednat o stejné nákladové položky, avšak Varianta 2. 
bude rozdělena mezi tři spoluvlastníky. Tuto variantu lze poté navrhnout možným zájemcům. 
Střední opravu draku je nutné provést v roce 2014 a do generální opravy motoru zbývá 115 
letových hodin.   

Letoun Investice Kč 

OK-MTH G.O motoru  245 400 

OK-MTH S.O. drak  380 250 

  celkem 625 650 

tabulka 7.1  Náklady 
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Náklady u Varianty 2.  

Letoun Investice Kč 

OK-MTH G.O motoru  81 800 

OK-MTH S.O. drak  126 750 

  celkem 208 550 

tabulka 7.2  Náklady 

 

 

 

 

graf 7.3  Celkové náklady na jednotlivé varianty 
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7. Posouzení předpokládaných zisků/ztrát u jednotlivých 
návrhů obnovy letadlové techniky 

V tomto posouzení využijeme ekonomické údaje vytvořené v analytické části. Jelikož jsme si 
pro každý letoun vytvořili bod zvratu a známe předpoklad náletu jednotlivých letounů, 
můžeme vyčíst ekonomické ukazatele u jednotlivých letounů. To znamená, že u jednotlivých 
variant můžeme posoudit, zda nám budou v určeném období generovat zisk, popřípadě ztrátu.   

7.1 Obnova vlečného letounu a turistického kluzáku  

Ekonomické ukazatele Varianty 1. 

Letoun OK-MPA se při počtu nalétaných hodin v posledních letech nepřibližuje bodu zvratu 
a generuje ztrátu. Letoun OK-8118 byl již dva roky neschopný provozu, avšak stejný typ 
letounu OK-7110 se provozoval se značným náletem. I zde jsme se však bohužel nedostali do 
zisku z provozu letounu. 

Letoun OK-MPA 

Předpokládaný nálet 57 LH 

Cena letové hodiny 3 470 Kč bez DPH 

Zisk / Ztráta -59 000 Kč 

  tabulka 8.1  Zisk/ztráta 

Letoun OK-8118 

Předpokládaný nálet 95 LH 

Cena letové hodiny 1570 Kč bez DPH 

Zisk / Ztráta -37 000 Kč 

tabulka 8.2  Zisk/ztráta 

Ekonomické ukazatele Varianty 2. 

Pro provoz letounu WT-9 Dynamic jsme předpokládali plné nahrazení letounu OK-8118 a 
částečné nahrazení letounu OK-MPA ( 50 % jeho náletu ). Dále jsme ale nepředpokládali 
vlastní poptávku po zapůjčování letounu jak pro nové zákazníky, tak pro vytvoření ULL 
školy. Proto zde existuje reálný předpoklad, že se letoun svým provozem dostane do zisku. V 
této variantě je již možné reálně uvažovat o komerčním provozu.  

Letoun WT-9  

Předpokládaný nálet 131 LH 

Cena letové hodiny 2 000 bez DPH 

Zisk / Ztráta -5 000 Kč 

tabulka.8.3  Zisk/ztráta 
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graf 8.1  Celkové zisky/ztráty pro jednotlivé varianty 

 

7.2 Obnova výcvikových a turistických letounů 

Ekonomické ukazatele Varianty 1. 

Letouny OK-DOJ i OK-JSE svým provozem generují ztrátu. U OK-DOJ jsou při použití 
údajů o provozu z minulých let ztráty vyčísleny, u letounu OK-JSE vyčísleny nejsou, jelikož 
nemáme relevantní údaje o možném náletu letounu. Pro posouzení však budeme počítat s 
odhadem náletu letounu 50 letových hodin. Při posouzení nákladů na provoz letounu a 
navrhované ceně za letovou hodinu je zřejmé, že letoun nedosáhne bodu zvratu. Letoun OK-
PNJ nebyl brán v úvahu pro výpočet bodu zvratu, jelikož není v majetku Aeroklubu Frýdlant 
nad Ostravicí.  

Letoun OK-JSE 

Předpokládaný nálet 50 LH 

Cena letové hodiny 3515 bez DPH 

Zisk / Ztráta -60 500 Kč 

tabulka 8.4   Zisk/ztráta 

Letoun OK-DOJ 

Předpokládaný nálet 56 LH 

Cena letové hodiny 3800 bez DPH 

Zisk / Ztráta -57 500 Kč 

tabulka 8.5  Zisk/ztráta 
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Ekonomické ukazatele Varianty 2. 

Ve variantě nákupu podílu letounu Z-143 jsme navrhovali cenu letové hodiny na 4050 Kč bez 
DPH, což je cena nižší, než by měla být tržní cena za pronájem letounu. V podmínkách 
aeroklubu by však vyšší cena za letovou hodinu z hlediska nároků členů nebyla 
realizovatelná. Při výpočtu předpokladu výše náletu letounu bylo bráno v potaz nahrazení 
letounů OK-DOJ, OK-PNJ a části náletu OK-MPA. Předpokládaný nálet letounu tedy činí 
110 letových hodin.  

Letoun Z-143 

Předpokládaný nálet 110 LH 

Cena letové hodiny 4050 bez DPH 

Zisk / Ztráta -30 000 Kč 

tabulka 8.6 Zisk/ztráta 

 

  

graf 8.2    Celkové zisky/ztráty pro jednotlivé varianty 
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7.3 Obnova výsadkového letounu 

Ekonomické ukazatele Varianty 1. 

Varianta je zde pro posouzení, zda má udržení letové způsobilosti letounu OK-MTH 
opodstatněný význam. Aeroklub v současné době nemá možnost jiné náhrady výsadkového 
letounu, avšak udržení letové způsobilosti a ztráta generovaná provozem letounu je podle 
výsledků vysoká. Při navrhované ceně letové hodiny 5045 Kč bez DPH předpokládáme, že 
letoun nalétá 27 letových hodin za rok. Při těchto parametrech vyjde ztráta z provozu letounu 
80 000 Kč.  

Letoun OK-MTH 

Předpokládaný nálet 29 LH 

Cena letové hodiny 5045 bez DPH 

Zisk / Ztráta (Pro 1 provozovatele) -80 000 Kč 

tabulka 8.7   Zisk/ztráta 

Ekonomické ukazatele Varianty 2. 

Zde budeme předpokládat stejné navržení ceny letové hodiny, avšak ztráta, kterou 
dosáhneme provozem letounu v daném roce, bude rozdělena mezi tři spoluvlastníky. Dalším 
vlivem je zvýšení náletu letounu, jelikož by obsluhoval více spoluvlastníků. V této variantě je 
již možné uvažovat o provozu letounu v podmínkách Aeroklubu. Jelikož je v současné době 
znatelný útlum paračinnosti, je třeba na provoz výsadkového letounu doplácet. Při mírném 
zvýšení poptávky po seskocích by se však letoun v této variantě již blížil vyrovnanému 
hospodaření. Při počtu 90 letových hodin v roce by celková ztráta činila pouze 45 00 Kč. 
Když navíc danou ztrátu rozdělíme mezi tři provozovatele, je ztráta pro Aeroklub Frýdlant 
nad Ostravicí pouze 15 000 Kč v daném roce.  

Letoun OK-MTH 

Předpokládaný nálet 90 LH 

Cena letové hodiny 5045 bez DPH 

Zisk / Ztráta (Pro 1 provozovatele) -15 000 Kč 

tabulka 8.8  Zisk/ztráta 
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graf 8.3  Ccelkové zisky/ztráty pro jednotlivé varianty 
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8. Zhodnocení cílů 

Na základě dílčích porovnání uvedených v kapitolách 3., 4. a 5. jsme došli k jednotlivým 
závěrům: 

8.1 Obnova vlečného letounu a turistického kluzáku 

Pro obnovu vlečného letounu a turistického kluzáku v podmínkách Aeroklubu Frýdlant nad 
Ostravicí je možné využít jak ponechání současného stavu a investice do vlastněné techniky, 
tak i možnost nákupu uvažovaného letounu WT-9 Dynamic. Při analýze možného využití 
nového letounu WT-9 jsme došli k závěru, že by letoun byl schopen v podmínkách 
Aeroklubu Frýdlant n. O. schopen dosáhnout svým provozem vyrovnaného hospodaření a 
pravděpodobně i zisku. Další výhodou by mohlo být vytvoření ULL školy a tím rozšíření 
služeb nabízených Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí. Při variantě ponechání současného 
stavu bude současná technika vykazovat ztrátu ze svého provozu. Při obnově současně 
vlastněné techniky nám také nevzniknou tak vysoké investiční náklady, jako při nákupu 
letounu WT-9 Dynamic. Z důvodu vykazovaní vyrovnaného hospodaření však 
doporučuji nákup nového letounu WT-9 Dynamic, oproti zachování současného stavu a 
investici do něj.  

 8.2 Obnova výcvikových a turistických letounů  

Pro obnovu výcvikových a turistických letounů byla vybrána varianta ponechání 
současného stavu a investice do obnovy vlastněné techniky. Přestože současná technika 
bude vyžadovat značné investice do udržení své letové způsobilosti, z výsledků 
předpokládaného provozu letounu Z-143 v podmínkách Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí je 
zřejmé, že by se nedokázal přiblížit vyrovnanému hospodaření a skončil by ve ztrátě ze svého 
provozu. Důvodem je zejména to, že v současné době Aeroklub není schopen provádět 
výcvik pilotů. Pokud by aeroklub v budoucnosti byl schopen poskytovat výcvik pilota 
letounu, byla by investice do části letounu Z-143 již vhodná. V takovém případě by letoun 
Z-143 byl schopen dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Ve variantě obnovy současné 
techniky, však nedoporučuji investice do obnovení letové způsobilosti letounu OK-JSE, 
jelikož se jedná o vysokou investici, kterou by letoun svým provozem nebyl schopen navrátit.     

8.3 Obnova výsadkového letounu 

Při výběru varianty pro obnovu výsadkového letounu jsme uvažovali pouze varianty s 
letounem L-60S, jelikož další malé letouny zpravidla nejsou schopné zajistit základní výcvik 
parašutistů. Po zhodnocení analyzovaných dat nám jasně vyplynulo, že provoz letounu OK-
MTH pouze pro potřeby Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí je finančně velice náročný. Při 
této variantě řešení obnovy výsadkového letounu vzniká aeroklubu vysoká ztráta z provozu 
letounu. Navíc investice do udržení letové způsobilosti letounu jsou také značně vysoké. 
Proto doporučuji Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí navržení spoluvlastnictví letounu s 
jinými aerokluby, které nevlastní letoun L-60S pro potřeby paračinnosti. Ve variantě tří 
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spoluvlastníků již vychází zanedbatelná ztráta z provozu pro jednoho vlastníka a také náklady 
na udržení letové způsobilosti jsou příznivější.    
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9. Závěr 

Situace, ve které se v současné době nachází Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, je značně 
složitá. I přesto, že již uplynulo takřka čtvrt století od transformace ze státem vlastněné 
organizace na občanské sdružení, stále se aeroklub potýká s pozůstatky minulosti. Velkou 
finanční zátěží jsou pro aeroklub stále nevyřešené majetkové spory mezi státem a restituenty. 
Dále je velkou finanční zátěží samotný provoz letadlové techniky. Jelikož aeroklub není 
komerčním výcvikovým střediskem, je velice náročné z provozu letadlové techniky 
generovat zisk. Současné ztráty z provozu letadlové techniky pokrývají výnosy z jiných 
aktivit aeroklubu. Pro zlepšení ekonomické situace by dle mého názoru bylo vhodné zajistit 
vytvoření komerční ULL školy a rozšíření výcviků pilotů bezmotorových letounů, které je 
přístupné širokým vrstvám veřejnosti.  

V práci byl analyzován dřívější a současný stav Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. Dále byla 
vytvořena metodika pro zjištění a výpočet nejvýznamnějších ekonomických ukazatelů které 
hodnotí provoz letounu. Díky této metodice jsem byl schopen vytvořit soubor ekonomických 
dat pro jednotlivé letouny a z těchto dat posoudit jednotlivé navrhované varianty obnovy 
letadlové techniky v podmínkách aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. Požadavek k navržení 
letounů a porovnání jejich ekonomických možností s letouny současně vlastněnými 
Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí vznikl po diskuzi s vedoucími členy Aeroklubu Frýdlant 
nad Ostravicí. Touto prací jim byla poskytnuta analýza současné situace a analýza 
ekonomických parametrů možností letounů uvažovaných k pořízení. Poté byly jednotlivé 
ukazatele zhodnoceny a porovnány. Důležitým krokem při analýze jednotlivých letounů bylo 
vytvoření metodiky na určení nákladů na provoz letounů všeobecného letectví a jejich 
interpretace. Díky této metodice mohou snadno členové aeroklubu doplňovat příslušné 
náklady spojené s provozem letounu a poté určit, zda se při uvažovaném využití dosáhne 
bodu zvratu a vytvoří zisk z provozu letounu.   Cíl práce byl tímto splněn.   

 

  



94 
 

Seznam použité literatury 

Tištěné zdroje 

[1]  PRŮŠA, J.: Svět letecké dopravy. Praha : GALILEO CEE Service ČR 

 s.r.o.2007. 313 stran., ISBN 978-80-239-9206-9 

[2]  FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada 

 Publishing a.s., 2005. 356 stran., ISBN 80-247-0939-2 

[3]  SYNEK, M.: Manažerská ekonomika. Praha : Grada Publishing a.s., 2011. 480 

 stran, ISBN 978-80-247-3494-1 

[4]  Letová příručka Z-226, AEROTECHNIK podnik ÚV Svazarmu, 1986  

[5]  Letová příručka Z-42, MORAVAN-AEROPLANES, 1986  

[6]  Letová příručka Z-43, MORAVAN-AEROPLANES, 1991 

[7]  Letová příručka Z-142, MORAVAN-AEROPLANES, 1982  

[8]  Letová příručka Z-42, MORAVAN-AEROPLANES, 1986  

[9]  Letová příručka Z-143 LSi, MORAVAN-AEROPLANES, 2012  

[10] Letová příručka DYNAMIC WT 9, AEROSPOOL PRIEVIDZA spol. s.r.o., 

 1996 

[11] Letová příručka L 60 S, Orličan Choceň národní podnik, 1959 

[12] Letová příručka L 13 SE, Aerotechnik podnik ÚV Svazarmu, 1988 

Internetové zdroje 

[13] <http://www.aecr.cz/o-nas/> [cit. 21.11.2012] 

[14] <http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DAED14C3-E46D-42CD-97A5-

 31F24EA5CF8D/0/zakon491997ocivilnimletectvi.pdf > [cit. 15.12.2012] 

[15] < http://www.akfrydlant.cz  > [cit. 8.1.2013] 

[16] < http://aeroservis.lkvm.cz/cz/cenik.html > [cit. 12.3.2013] 

[17] < http://lis.rlp.cz/ais_data/  > [cit. 24.1.2013] 

[18]  < http://www.leteckapaliva.cz > [cit. 15.3.2013] 

[19] < http://www.herbstaero.cz > [cit. 3.4.2013] 

[20] < http://www.zlinaircraft.eu > [cit. 9.3.2013] 

[21] < http://portal.caa.cz/web > [cit. 17.3.2013] 

[22] < http://www.letistecr.cz> [cit. 17.3.2013] 

[23] < http://www.synext.cz/kryci-prispevky-a-bod-zvratu.html> [cit. 19.3.2013] 


