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„Hlavním důvodem, proč jsem se 
do stavby pustil, byla, jako u většiny 
stavitelů, touha si splnit vlastní sen. 
No a díky vrtulím a přátelům z oboru 
jsem si to už ve svém věku mohl dovo-
lit. Mám rád styl a umění, hlavně umě-
ní, kde je vidět ruční práce, kde hrají 
důležitou roli detaily. Projekty, které 
vyžadují talent, píli a čas. Mám rád pi-

onýrskou a zlatou éru letectví a krás-
né letecké konstrukce té doby, pro mě 
v mnoha případech designérské skvos-
ty. Pietenpol pochází z roku 1929, je 
poměrně jednoduchý pro první stav-
bu, a tak se pro mne stal jasnou volbou. 
A co říci k vlastní stavbě? Když se 
ohlédnu zpět, musím říci, že není asi 
pro každého, vyžaduje píli, vytrva-

lost, zručnost, a také finance, a je to 
poměrně velký a náročný projekt, 
pokud se do něj člověk pustí sám. Je 
ale úžasné, kolika řemeslům se může 
stavitel naučit, s kolika dalšími od-
borníky a zajímavými lidmi se setká 
a také získá obrovský přehled. Nejde 
ale stavět bez podpory přátel a rodiny, 
vždy je potřeba mít kolem sebe tým, 
na který se můžete spolehnout. Nebo 
je to pak alespoň daleko větší zábava. 
Můj Pietenpol má svařovanou kon-
strukci trupu, dřevěná křídla a pohá-
něný je řadovým čtyřválcem Suzuki 
1.3 85 k s reduktorem, od pana Jakuba 
Koutníčka z Vyškova. Není to úplně ty-
pické pro tento letoun, ale jsem zatím 
s výběrem spokojený. Continental pů-
jde třeba na příští letoun. No a samo-
zřejmě nesmí chybět ani dřevěná vrtu-
le vlastní výroby.“   
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ANI TÉMĚŘ DEVADESÁT LET OD SVÉHO ZRODU NE-
PŘESTÁVÁ AIR CAMPER INSPIROVAT STÁLE NOVÉ A NOVÉ 
STAVITELE LETADEL. TÍM VÍCE PAK TY, KTERÉ OSLOVUJE 
PRÁCE NAŠICH PŘEDKŮ, LETECKÁ HISTORIE, POPŘÍPADĚ 
JE LÁKÁ PRÁCE S DŘEVEM. TOHLE VŠE, JEŠTĚ NAVÍC PRO-
POJENÉ S CITEM PRO RUČNÍ ŘEMESLNOU PRÁCI, SE SPOJILO 
U DALŠÍHO ČESKÉHO STAVITELE AIR CAMPERA A VÝROB-
CE PŘESNÝCH FUNKČNÍCH REPLIK HISTORICKÝCH DŘE-
VĚNÝCH VRTULÍ VÁCLAVA STRŽÍNKA Z VYŠKOVA, JEHOŽ 
ROZPRACOVANÝ STROJ MŮŽEME OBDIVOVAT NA FOTOGRA- 
FIÍCH NA TÉTO STRANĚ. ALE DEJME MU NYNÍ SLOVO:


