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U mnoha velmi oblíbených ultralehkých
letadel stál a stále stojí známý letecký
nad�enec Petr Pode�va z Hranic na
Moravì. Konstruktér letadel Tulák, Mini
Brigadýr, Trener UL...

Letecká rodina
Se�li jsme se na leti�ti právì u jeho

nejnovìj�ího výrobku, ultralehkého
Trenera, a Petr se dal do vyprávìní
o tom, jak zaèínal s létáním.

Rodina Pode�vù trávila vìt�inu èasu
na leti�ti v Hranicích na Moravì. Otec
Jaroslav plachtaøil, instruktoroval, a tak
bylo o �ivotní náplni a koníècích jeho
synù dopøedu rozhodnuto. Oba, Jardu
i Petra, pøivedl na leti�tì a zapojil do
plachtaøiny. Jarda, dnes vedoucí výroby
Let Montu ve Vikýøovicích u �umperku,
za mlada závodnì plachtaøil a stejnì jako
otec byl instruktorem. Petr modelaøil,
plachtaøil a tíhl ke konstruování
létacích aparátù. Jeho první �velkou�
stavbou byl v roce 1975 závìsný kluzák -
rogalovo køídlo. S ním uskuteènil na
sedmdesát pìt vzletù se v�emi obvyklými
výsledky i dùsledky - mìl tedy za sebou
lety a pády s dobrými pøistáními
i s rozbitými koleny, jak to my, rogalisti,
dobøe známe. Ov�em Petr Pode�va se
s takovým létáním nespokojil. Na leti�ti
byl podvozek od vírníku, a tak v následu-
jícím roce jej pøipevnil pod závìsný klu-
zák a pøidal i pohonnou jednotku. Pou�il
motor Trabant. Samozøejmì to byla tý-
mová práce. Motorový závìsný kluzák
pak úspì�nì vzlétl, ale létalo se s ním jen
do zhruba tøiceti metrù nad zemí. Pøi
tøetím zku�ebním letu, za nevhodných
meteorologických podmínek v závìtøí
lesa, do�lo nakonec k tvrd�ímu pøistání
a po�kození stroje i kotníku pilota Petra
Pode�vy.

Hrazdu za knipl
Nehoda ho pøivedla k rozhodnutí,

vymìnit hrazdu rogalova køídla za kla-
sickou øídicí páku. V roce 1979 postavila
rodina Pode�vù, pod vedením Petra,
jednoduchý aerodynamicky øízený
letounek, v souèasnosti jednoznaènì
patøící do kategorie UL. Byl to jedno-
sedadlový hornoplo�ník s otevøeným tru-

pem a s motorem Trabant v tlaèném us-
poøádání. Dali mu jméno PJ - 2 Honzík
a vzlétl 1. listopadu1980. Od zaèátku se
osvìdèil a dobøe létal. Vìt�inou s ním lé-
tali u vojenského prostoru Pot�tát
(Libavá), a tak prý nebylo divu, �e brzy
pøi�lo udání na nepovolené
létání.�Proto�e na�e rodina patøila k zod-
povìdným aeroklubákùm,� vzpomíná
Petr Pode�va, �sna�ili jsme se oficiálnì
vyjednat mo�nost létání v rámci tehde-
j�ího Aeroklubu Svazarmu.� Po dvou

létech jednání ( v�imìte si, dva roky to
trvalo, ne� byla jednoduchouèká kon-
strukce, která ji� dobøe létala, oficiálnì
povolena) se rodinì Pode�vù povedlo
v kunovickém Aerotechniku letounek
�uschopnit do provozu�. Zásluhu na tom
mìl Ing. Jiøí Valný z Aerotechniku a Ing.
Ol�an z tehdej�í SLI. Pevnostní zkou�ky
byly zhotoveny zpùsobem nyní bì�ným
v LAA. Letounek zalétal pak Ing. Skorka
z Kunovic. Do roku 1985 létal Honzík pod
poznávací znaèkou Aerotechniku a brzy
mìl, bez problémù, na svém kontì asi
padesát hodin. 

A èas bì�el dál
Po revoluci se Petr Pode�va zúèastnil

zakládání nové progresívní organizace,
která by umo�òovala bez byrokratických

postupù amatérskou stavbu ul-
tralehkých letounù (tøeba podob-
nì, jako v USA). Tak byla
zalo�ena Letecká amatérská aso-
ciace.
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S Petrem Pode�vou
a jeho letadly
(aneb, jak se z leteckého nad�ence stane kapitalistický podnikatel)

První letadlo rodiny Pode�vù,
Honzík,
ultralehký Tulák
a svaøenec trupu Tuláka



Na prvním sletu UL letounù v roce
1990 na Rané u Loun se Honzík pøedvedl
�iroké veøejnosti. Byl to, kromì kon-
strukcí Ing. O. Ol�anského, jedním z mála
aerodynamicky øízených UL letounù. V té
dobì naprosto pøeva�ovala motorová ro-
gala. Na srazu si Petr Pode�va uvìdomil,
�e bude potøeba cvièný dvoumístný UL
letoun. A tak navrhl, zaèal konstruovat
a nakonec postavil letadlo Tulák. Pøitom
úzce spolupracoval s inspektory - tech-
niky LAA Honzou Sladem z Brna a Ing.
Jirkou Vychopeòem z Kunovic. S obìma
také dobøe spolupracuje i nyní.

Nìco blí�e o Tuláku
�Já si myslím �e není tøeba Tuláka

blí�e pøedstavovat,� øíká Petr Pode�va.
�Typ klasické konstrukce se svaøovaným
trupem a ocasními plochami,
s døevìným køídlem a s posádkou sedící
vedle sebe. To je osvìdèená koncepce.�

K tomu zbývá dodat, �e se Tulák vel-
mi povedl. Má výborné letové vlastnos-
ti, je vhodný k základnímu výcviku, tu-
ristice i jen tak, k létání pro radost.

�Rozhodl jsem se získat Typový

prùkaz LAA, který jsem obdr�el v roce
1996. �Musím øíci,� pokraèuje Petr
Pode�va, ��e certifikace mi dala pomalu
tolik práce, jako vlastní konstrukce
letadla. Nejsem ten pravý typ na pa-
pírování. V té dobì jsme také zalo�ili
firmu Let Mont ve Vikýøovicích
u �umperku. Výrobní prostory jsou v ob-
jektu bývalé STS a výrobu vede mùj bra-
tr Jaroslav. Tam zaèali vyrábìt Tuláky.
Ve firmì svaøují trupy, kormidla
a zpoèátku dìlali i celkovou montá�
letounu. Døevìná køídla pro Tuláky
vyrábí Petr Ma�láò v Pøerovì. Na výrobì
se podílí i mùj syn Tomá�. Firma má
sedm lidí.�

Tulák je obchodnì úspì�ný ultralehký
letoun. Celkem bylo postaveno a v Èeské
republice  registrováno 38 letadel tohoto
typu. Mohou je vyrábìt i amatéøi. Firma
dodává výkresovou dokumentaci, pøípad-
nì stavebnice v rùzném stupni rozpracov-
anosti, to je pøevá�nì svaøované trupy
s ocasními plochami.

Jakým vývojem pro�el Tulák
Kromì varianty s piloty sedícími vedle

sebe, oznaèené Tul - 01, postavil bratr
Petra Pode�vy, Jaroslav, variantu trupu
se sedadly za sebou. Velmi se podobá
klasickému Piperu. Tato varianta je naz-
vaná Tul -02 a získala té� Typový prùkaz
LAA. Do�lo k drobným kosmetickým
zmìnám, byly zakulaceny tvary ocasních
ploch a konce køídel byly ukonèeny okra-
jovými oblouky, obvyklými v tøicátých
létech.

Tulák byl vystavován i na aerosalonu
ve Fridrichshavenu, kde byl jako letoun
�klasické kategorie� obdivován
náv�tìvníky. Také v Nìmecku získal certi-
fikaci.

O Tuláky obou verzí je zájem jak mezi
na�imi piloty a staviteli, tak mezi nad-
�enci v Nìmecku a v Polsku, kde napøí-
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Ultralehký Brigadýr v koneèné elegantní
podobì i v kostøe pøed pota�ením

Petr Pode�va u svého Trenera UL
na Aviatické pouti v minulém roce

Foto J. Brskovský, Ing. V. Chvála a P. Pode�va



klad v poslední dobì postavili �est
letadel tohoto typu. A Tuláky mù�ete
vidìt i ve Francii.

Dal�í typy
Mezi zajímavá letadla, která Petr

Pode�va postavil, patøí i zmen�ená repli-
ka, nebo spí�e ,silueta´, letounu L - 60
Brigadýr. Zajímavì vypadá a dobøe létá.
Jiným typem, který velmi úspì�nì létá, je
zmen�ená replika slavného èeského
letounu Trener. Soubì�nì s ním pak
vznikl i zmen�ený L - 40 Meta Sokol.
Jediný prototyp tohoto Meta Sokolu UL
nyní létá v Hranicích na Moravì.

O Treneru UL nebo té� Treneru Baby
�O tom, �e si zalétám s Trenerem,

jsem snil ji� v mládí. Øíká v souvislosti
s Trenerem ULPetr Pode�va. �Bohu�el,
nikdy mi za Svazarmu nebylo umo�nìno
létat s motorovými letouny. Tak jsem si
se Z-126 nezalétal. Ale snil jsem o tom
stále. Pøi konstruování svých typù jsem se
proto zaobíral my�lenkou postavit
Trenera v kategorii UL. Na mém rýso-
vacím prknì vznikl ji� pøed del�í dobou,
dokonce jsem jej ji� jednou zaèal stavìt,
ale tehdy jsem zámìr nedokonèil. To bylo
v dobì, kdy na�e nebe je�tì nebrázdily
UL dolnoplo�níky. V roce 1999 jsem se
ale do stavby poøádnì opøel a za pomoci
Honzy Slada, který dìlal výpoèty, jsem
stavbu dokonèil. Udìlal jsem si tak ra-
dost.�

Letoun se povedl a dobøe létá. Jeho
trup je svaøovaný z ocelových trubek,
køídlo je døevìné. Pohání jej motor Walter
Mikron. V minulém roce byl Trener UL
ocenìn zlatou medailí na aerosalonu
v Jihlavì. Je o nìj velký zájem jak doma,
tak opìt pøedev�ím v Nìmecku. Proto
Petr Pode�va intenzívnì pracuje na
získání Typového prùkazu LAA ÈR.

Pevnostní zkou�ku køídla s výborným
výsledkem ji� má hotovou. Po získání
èeského prùkazu by mìl mít brzy i certi-
fikaci nìmeckou, na základì zjedno-
du�eného uznávání Typového prùkazu
LAA ÈR nìmeckou stranou.

Jak to bude s výrobou Trenera UL?
Na to má jeho autor ji� konkrétní

odpovìï. �Rozhodl jsem se , �e Trenera
budu vyrábìt se svým synem Tomá�em,
který zalo�il firmu Tomá� Pode�va,
Výroba UL letadel. Pøedpokládáme pouze
výrobu kompletních letounù, nikoliv
poskytování výrobní dokumentace. S tím
jsem nemìl dobré zku�enosti. Najdou se
toti� lidé, kteøí dále letouny vyrábìjí
a obcházejí autorská práva. Ale pro
Tuláky budeme samozøejmì i nadále
dokumentaci poskytovat.�

Jak se z technika stane podnikatel
Za podobnou øadu letadel, jakou zkon-

struoval Petr Pode�va, by se nemusela
stydìt ani specializovaná továrna.
K letadlùm, jak ji� je napsáno v úvodu,
se dostal díky otci hned v mládí, ale
vyuèen byl strojním mechanikem a �ivil
se stavebním zámeènictvím. Po revoluci
se v�ak postavil na vlastní nohy a mìl
soukromou zámeènickou dílnu. Postupnì,
jak øíká, ale podlehl potì�ení z práce pøi
stavbì letadel. Tohle potì�ení u nìj
pøevládlo natolik, �e se nyní �iví pouze
jejich výrobou a konstruováním.

Mù�eme mu jen popøát, aby mìl
z práce nadále radost a vyrábìl dobøe lé-
tající ultralajty.
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Ultralehký Trener pøed dokonèením,
za letu i na zemi


