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 S prvním záchranným padákem Galaxy na břiše - jeho vrchlík byl od Svazarmu, ale vše  
 ostatní samovýroba doma. Psal se rok 1978

lých členů a  kolem 50 aktivních pilotů. 
Tehdy si každý svůj stroj pochopitelně 
stavěl sám, a  tak se výrazně podpořila 
klubová výrobní činnost, která přinesla 
spoustu práce a shánění nedostatkové-
ho materiálu na  stavbu rogal, elektro-
nických varií, a  později i  záchranných 
padáků. V této době přišlo na svět tucet 
křídel, jejichž konstrukce vznikla na kres-
licím prkně. Byly mezi nimi „jednopota-
hy“ Standard a Wasp, ale také výkonnější 
závěsné kluzáky (Lightning a další) a vy-
ráběl jsem je se svými kamarády Mirkem 
Brožem a  Vaškem Chválou buď doma, 
nebo tam, kde to prostě bylo možné.

Později jsme také strávili po  pří-
chodu motorových rogal mnoho času 
úpravami různých motorů a  výrobou 
vrtulí, ale při tom všem jsme získávali 
neocenitelné zkušenosti, které se staly 
nezbytnými základními stavebními ka-
meny naší společnosti a které nám svým 
způsobem pomáhají dodnes.

Soudruzi nám tehdy říkali pátá ko-
lona. Nemohli nám rogala zavřít do han-
gáru, a  tak se nás léta snažili nějakým 
způsobem řídit. Na druhou stranu jsme 
nemuseli pěstovat různé plodiny a zabý-
vat se různou přidruženou výrobou jako 
na  svazarmovských letištích, abychom 
si mohli zalétat, a tak jsme si tvořili pro 
sebe. A tak to bylo správné.

První záchranný padák na klasické 
rogalo (závěsný kluzák) jsem upravil ze 
záložního výsadkového padáku v  roce 
1977 ve spolupráci s diamantovým pa-
ragánem Jindrou Elsnerem z  Liberce. 
Po pozdějších úpravách a zkouškách se 
stal běžným vybavením všech rogalis-

tů. Stačilo zatáhnout za poklop a padák 
se vysypal pod pilota. Horší to bylo při 
letu na  zádech, a  tak se začaly vyvíjet 
a  postupně používat odhazovací zá-
ložáky v  kontejnerech. Konstrukce to 
byly méně či více úspěšné, ale podrob-
něji se na tuto problematiku podíváme 
později. 

Po  rogalech přišla rogala motorová 
(MZK). V roce 1984 nastal rozmach mo-
torových rogal (MZK) na západě od nás. 
U nás bylo létání na těchto strojích zaká-
zané a pomocníci Státní bezpečnosti slí-
dili a udávali každého, kdo si takový stroj 
pořídil. Následky byly sice potom nemilé, 
ale přesto všechno se stavělo a létalo.

Rok 1984 se stal i počátkem a vzni-
kem naší firmy, protože na  svět přišlo 
naše úspěšné motorové dvoumístné 
rogalo poháněné motorem Trabant. Do-
stalo název Galaxy. Američané měli svůj 
obří transportní letoun Lockheed Galaxy 
C-5 a my jsme s nadsázkou říkali, že naše 
Galaxy je jenom o něco menší, ale taky 
transportní.

SERIÁL O  ZÁCHRANNÝCH RAKETOVÝCH SYSTÉMECH, 
KTERÝ BYCHOM CHTĚLI S REDAKCÍ FLYING REVUE POSTUPNĚ 
V  NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSLECH ČASOPISU ZVEŘEJNIT, SI KLADE 
ZA ÚKOL HNED NĚKOLIK CÍLŮ. RÁD BYCH JEDNAK SEZNÁMIL 
S TÍMTO POJMEM ČTENÁŘE LAIKY. ODBORNÍKY V LETECTVÍ 
BYCH PAK CHTĚL TROCHU VÍCE ZASVĚTIT DO TÉTO NOVÉ KA-
TEGORIE LETECKÝCH ZÁCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, VYSVĚT-
LIT JEJICH UPLATNĚNÍ, ZDŮRAZNIT JEJICH  PŘEDNOSTI A NE-
POMLČET O  NĚKTERÝCH JEJICH NEVÝHODÁCH. A  VŠECHNY 
PAK PROVÉST PO CESTĚ JEJICH ZROZENÍ A VÝVOJE.

 Text: Milan Bábovka    Foto: archiv společnosti Galaxy, pokud není uvedeno jinak

V roce 2020 naše firma oslavila 36 let 
vzniku a při pohledu zpět do histo-
rie naší firmy jsem přesvědčen, že 

jsme nashromáždili dostatečné množství 
materiálu a zkušeností, ze kterého je mož-
no čerpat. Nejprve mi tedy dovolte malou 
rekapitulaci.

Do  loňského roku naše společnost 
vyrobila přes 2 500 paragliderů v osmnác-
ti typech, každý ve dvou až třech velikos-
tech, kolem 1 800 pilotních padáků, 4 500 
padáků do dronů a bezpilotních prostřed-
ků a přes 9 000 moderních raketových pa-
dákových záchranných systémů. Sečteno 
podtrženo včetně prototypů pro všech-
ny kategorie záchranných prostředků je 
to přes 20 tisíc padáků. Od roku 2002 se 
z  kapacitních výrobních důvodů již plně 
věnujeme pouze raketovým systémům 
a od roku 2016 nové kategorii padáků za-
ložených na našem dalším novém paten-

tu, kterým je iniciace padáku pomocí py-
rogenerátoru. Zde jsme docílili nejlepšího 
poměru hmotnosti záchranného zařízení 
k  hmotnosti zachraňovaného prostřed-
ku, a to s podstatně nižší výškou záchra-
ny. Jde o zařízení převážně pro bezpilotní 
prostředky, kde je vše řízeno automaticky 
přes počítač. Do loňského roku jsme vyrá-
běli 40 – 60 systémů měsíčně s roční kapa-
citou 450 až 700 kusů. Naše produkty se 
vyvážejí na všechny kontinenty. Vlastníme 
v oboru pět světových patentů.

Do  dnešní doby máme zaregistro-
váno 105 zachráněných pilotů a  jejich 
pasažérů na  našich záchranných pa-
dákových systémech. Jedná se zhruba  
o 1% námi vyrobených a nainstalovaných 
balistických záchranných systémů. Sta-
tistika k  použití samostatných pilotních 
padáků a bezpilotních prostředků se ne-
vede. Podobnou statistiku si vede i ame-

 JAK TO VŠECHNO 
ZAČALO

rická firma BRS, která při počtu zhruba 
16 000 vyrobených jednotek měla kolem 
160 zachráněných osob, než začali vyba-
vovat svým systémem i čtyřmístná leta-
dla. Od  tohoto okamžiku počet zachrá-
něných osob pochopitelně odpovídajícím 
způsobem výrazně narostl.

Jak jsme vznikli
Při pohledu do  historie zjistíme, že 

naše firma vznikla vlastně nedlouho 
po  příchodu prvních francouzských ro-
galistů do  tehdejšího Československa 
v sedmdesátých létech. 

Na  počátku všeho stál Delta Klub 
Liberec, který byl tehdy jedním z největ-
ších v naší republice. Měl kolem 65 stá-

Brzy se ukázalo, že bude nutné vy-
vinout záchranný systém pro motorové 
rogalo, protože s rozvojem létání na MZK 
pochopitelně přišly i pády amatérsky po-
stavených strojů a  bohužel i  smrtelné 
nehody. Klasický záložní padák nepřipa-
dal v úvahu pro dlouhý čas, který je nut-
ný k  jeho naplnění. Ten činí zhruba  
8 sekund, což odpovídá výšce 

 Motorové rogalo Galaxy IV s motorem 
 Trabant z roku 1984 s prvním balistickým 
 systémem
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K výrobě původních záchranných sys-
témů jsme v devadesátých létech přibrali 
výrobu záchranných odhazovacích pilot-
ních padáků naší nové konstrukce a  rov-
něž výrobu paragliderů, pilotních sedaček 
a elektronických variometrů. O  tom však 
někdy jindy. A posléze jsme rozjeli výrobu 
velice úspěšných raketových záchranných 
systémů nové generace GRS.

Příchod J. Matějčka
Velkým přínosem pro firmu se 

v  roce 1992 stal příchod ing.  Jiřího Ma-
tějčka, význačného českého leteckého 
konstruktéra a mimo jiné otce raketové 
vystřelovací sedačky pro cvičný letoun 
L-39 Albatros. Jeho konstrukční umě-
ní však bylo široké, neboť se podepsal 
i pod větroněm VT-16 Orlík, čtyřmístným 
vrtulníkem HC-4 a pod celou řadou na-
dějných projektů té doby.

Jirka byl velký vizionář a  smělý kon-
struktér ve  svých přesvědčeních, člověk 
s mimořádnou technickou intuicí. Svědčí 
o  tom už prostý fakt, že úspěšnou kon-
strukci a  výrobu raketových katapultáž-
ních sedadel zvládlo až do  dnešní doby 

jen omezené množství firem a konstrukč-
ních kanceláří. Do  tohoto exkluzivního 
klubu vstoupilo díky Jiřímu Matějčkovi 
a  spolupracovníkům VZLÚ Praha i  teh-
dejší Československo. Ostatní si na tomto 
problému, jak se říká, vylámali zuby.

Já jsem se s  Jirkou seznámil 
na ústřední technické komisi v LAA ČR, 
kde jsme se potkávali a  řešili všelijaké 
problémy s povolováním sériové výro-
by výrobcům UL letounů. K nám do fir-
my přišel už jako penzista a  s  jasným 
přesvědčením, že se nebude vystřelo-
vat padák závažím jako doposud, ale 
raketou, a  ne v  rukávu, jak to je u  ně-
kterých světových i  našich výrobců 
praktikováno dodnes a  jeho stahování 
náporem vzduchu působícího na  ru-
káv s  padákem. Padák bude nalisován 
v  malém balíčku. Všechno, co je do  té 
doby známé, není dokonalé. Vyvineme 
úplně nový systém, tenkrát pro-
nesl. Nepřesvědčily ho ani argu-

zhruba 800 metrů. Naše rogala ale létala 
podstatně níž. Bylo třeba zkonstruovat 
záchranný systém, který bude fungovat 
tak, že záchranný padák bude vystřelen 
do volného prostoru pomocí balistického 
zařízení, a tím se sníží výška záchrany, kte-
rá je nezbytná pro naplnění padákového 
vrchlíku. Někdy na podzim roku 1983 jsem 
navštívil Petra Suchomela v Praze. Petr byl 
profík ze zkušebního padákového centra 
v Kbelích. Přišel s myšlenkou použít k vy-
tažení padáku systém sloužící k vystřele-
ní stabilizačního padáku u  sedačky Migu 
a jeden takový starší aktivátor mi dal. Petr 
měl k této technologii přístup v rámci jeho 
zkušebny. Také sehnal pilotní padák E 
67. V malé skupině lidí v Liberci jsme pak 
v Delta klubu Liberec začali tyto záchranné 
systémy vyrábět stejným způsobem, jako 
doposud vznikala rogala, nebo motorové 
tříkolky. Tedy svépomocí v  rámci mož-
ností, při zaměstnání. Padáky (vrchlíky se 
šňůrami) se zásadně používaly vyřazené 
ze Svazarmu a z armády, nebo od dobrých 

známých. Na původní účely a rychlosti už 
nesplňovaly stanovené limity, ale na vol-
ná i  motorová rogala létající rychlostmi 
do 80 km/h stačily. A hned v roce 1985 se 
nám dostalo zadostiučinění, když použití 
našeho balistického systému zachráni-
lo na  letišti ve Všeni našeho kamaráda J. 
Zadinu před katastrofou. Tato událost se 
stala historicky prvním a současně hned 
úspěšným použitím našeho systému!

Původní systém z Migu jsem vylep-
šil tlumičem zpětného rázu, neboť zpět-
ný ráz vzniklý při odpálení dvou patron, 
které vystřelily závaží, jenž následně vy-
táhlo z laminátového kontejneru padák, 
byl tak veliký, že bez tlumiče vystřelovací 
mechanizmus přerazil dřevěný trámek 
o  průřezu 10x10 cm. Nebyly to patrony 
tzv. „prasečáky“, ale poctivě naládova-
né 9mm patrony s hmotností prachu 9g 
z prachárny ve Vlašimi.

Výroba balistických systémů se 
v rámci Klubu rozjela. U kamaráda Tondy 
Němečka se prováděla příprava hlavních 
dílů a u nás doma se prováděla konečná 
montáž. Komponenty dodávali kamará-
di, kteří je taky vyráběli, jak se dalo, a do-
dávky komponent a  výrobků probíhaly 
na  barterové bázi. Těchto záchranných 
systémů bylo v  našem klubu vyrobeno 
postupně přes 50, dalších asi 200 ks jsme 
pak vyrobili už pod hlavičkou firmy Gala-
xy. Některé se občas objevovaly na MZK 
v provozu až do roku 2010.

Podíváme-li se do historie firmy BRS, 
dnes největší amerického výrobce zá-
chranných systémů, zjistíme, že se naše 
výrobky od sebe mnoho nelišily ani pro-
vedením, ani dobou, ve které vznikaly.

Přelomové změny
Pevnější právní rámec firma moh-

la získat až po  společenských změnách 
v roce 1989, kdy dostala živnostenský list, 
který ostatně platí dodnes, i když dnes je 
naše společnost Galaxy GRS již společnos-
tí s ručením omezeným. Mnoho lidí podí-
lejících se na výrobě v  rámci Delta klubu 
pokračovalo dále již v mé nové firmě a ně-
kteří z nich tak činí dodnes. Jiní si časem 
založili své vlastní firmy a  stali se našimi 
pozdějšími pomocníky a subdodavateli.

 Protivývrtkový padák pro letoun A 270

 GRS 6473 SD připraven k finálnímu zabalení 
 a předání zákazníkovi

 Protivývrtkový padák

 Systém GRS Galaxy, první patent z roku 1994

 Padákový kluzák Scorpion III

 Galaxy GRS dnes nabízí i záchranné padákové systémy pro repliky letadel do hmotnosti  
 600 kg a max. rychlosti až 390 km/h

 Sídlo společnosti v Liberci
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menty, že to nikdo nemá, nezvládneme 
to a  vývoj že bude tak drahý, že se fi-
nančně položíme.

A tak v té době u nás na firmě došlo 
k  rozdělení vývoje v  oblasti záchranných 
systémů. Ing. Matějček měl na starost no-
vou koncepci záchranného systému a uni-
versální raketový motor, já pak konstrukci 
výtažného systému a nových padáků.

Nikdo nám nepřispěl ani korunou 
a celý vývoj hradila výroba paraglidingu 
a  patronových vystřelováků a  veškerý 
zisk se vložil do nového projektu. Udělali 
jsme tenkrát dobře.

Konkurence se dodnes zastavila 
na úrovni americké BRS, od které ostatní 
další výrobci opisovali a zůstal jim tak pů-
vodní, v zásadě ne zcela dokonalý záchran-
ný systém, ne vždy správně fungující.

Jirka Matějček u  mě ve  firmě seděl 
naproti u stolu coby pracující důchodce 
čtyři roky. Byl fenomenálním konstruk-

térem. Neznal výraz „nejde to“. A pama-
tuji si, jak vždy, když se něco nedařilo, 
dodal: „Přes průsery vpřed“. Dodnes 
jsem přesvědčen, že byl jedním z  hlav-
ních důvodů, proč jsme se jako firma do-
stali tam, kde jsme.

Paragliding
Nebylo by však správné zapome-

nout v dnešním vzpomínání na další část 
činnosti naší firmy, která byla úzce spo-
jena s  paraglidingem. Vše začalo kon-
cem osmdesátých let, kdy přišly nové 
možnosti. Během létání v rámci klubové 
výměny ve Švýcarsku v roce 1988, jsme 
na parkovišti v Lausanne společně s Jir-
kou Šubrtem a  Honzou Janečkem ob-
kreslili první paraglider - Big. 

„Zjistil jsem, že nemají úplně dobrý 
profil - klouzák měli nejvýš 3:1. A tak jsem 
to na prkně s příložníkem trochu vylepšil. 

Švýcaři se pak přijeli podívat, jak to lítá, 
až k nám do Liberce. Dostal jsem z toho 
4,5:1. Pár takto vylepšených padáků jsem 
pro ně tehdy ušil doma na Veritasce a dali 
mi za  to lehce jetého Peugeota 305. Tak 
také vypadal tehdejší živelný začátek 
podnikání. V  rozmezí let 1989 a  2002 
firma vyrobila na  dva a  půl tisíce padá-
kových kluzáků, mezi kterými najdeme 
modely Big X, Orion, Speedy, Absorber, 
Experience, Gladiator, Calibra a Excalibur, 
ale také akrobatické kluzáky jako napří-
klad Shark, na  jejichž vývoji spolupraco-
vali i rakouští piloti. Na kluzáku Scorpion 
II ulétnul v  roce 1999 Lubor Groh jeden 
z prvních dlouhých přeletů u nás: 180 km 
z Broumovských stěn až do Náměště. 

S  rozmachem paraglidingu bylo 
přirozenou součástí tehdejšího vývo-
je firmy i  založení školy paraglidingu 
a  školy závěsného létání, kterou nám 
prošlo na 750 pilotních žáků z ČR i za-
hraničí. Na  to logicky navazovalo zís-
kání všech kvalifikací v této odbornosti 
pilota, instruktora, inspektora a vzhle-
dem ke  zkušenostem, také inspektora 
techniky padákových kluzáků a  závěs-
ných kluzáků. 

K  tomuto sortimentu rovněž pat-
řily doplňky a  výstroj pro paragliding. 
Sedačky, kombinézy s  termovložkou, 
a do poloviny 90. let také elektronické 
přístroje (variometry), které vyráběl 
ve  firmě Jiří Zadina. Dodnes jsou sou-
částí výrobního programu záložní pa-
dáky GP-1, GP-2 , GP -3, GP-36 a GP-40. 

Těžiště naší činnosti však nyní 
spočívá pouze ve  výrobě raketových 
záchranných systémů pod značkou  
Galaxy GRS.      

Více než jen další letecký tracker

nuts M Pilot

nuts L Pilot
7 999 Kč s DPH

6 999 Kč s DPH

Ceny jsou včetně ročního 
provozního poplatku.

VYVINUTO A TESTOVÁNO
VE SPOLUPRÁCI S FLYING REVUE

Globální konektivita (GPS + GSM)    |    webové rozhraní

Co „NUTS“ umí:
 sledování pozice, směru a rychlosti letu maximálně každých 30 vteřin
 monitoring nadmořské výšky – detekce signálu až do 2500 mnm
 paměť 10 000 záznamů v případě nedostupné mobilní sítě
 životnost baterie až 120 hodin letu a dalších 80 hodin provozu na zemi
 analýzu otřesů – hlídání správné nebo neoprávněné manipulace s letadlem
 přehled servisování a oprav
 detekce vstupu do zakázaných oblastí
 kompletní záznamy z letu pro další použití, například 
 jako studijní materiály pro další vzdělávání pilotů 
 programovatelná hlášení do systému CAMO o náletu hodin
 vhodné pro letadla, vrtulníky a jiné létající aparáty
 globální pokrytí

Pro letecké školy a půjčovny letadel:

 sledovat let žáka na trati a dodržování jeho plánovaného letu
 sledovat letové hodnoty pro danou letovou obálku letadla v ose x, y a z
 vést knihu zápůjček letadla a s tím spojené údaje

Objednávky na www.neeco.com/nuts
Zákaznická podpora je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Kontakt: nuts@neeco.com
Tel.: +420 776 127 661, +420 602 944 172

Neeco Universal Tracking  System

 Situace 0,9 sec po výstřelu GRS. Nahoře raketa  
 s malým kontejnerem soft po stáhnutí

 Šéfkonstruktér Cirrusu Paul Johnston na návštěvě v sídle firmy

 Současné výrobní prostory


