
Během mnoholeté vlastní zkušeností jsem došel k názoru, že dobré nápady vznikají jenom v hospodě! 
	  

O člověku a jeho stroji, na něž se málem zapomnělo  

Vše začalo jedním pivem  

Na počátku všeho nebylo slovo, ale jedno pivo. Bylo to v parném letním dni v Mladé Boleslavi, tehdy, když pánové 

Handlík a Rýdl měli za sebou mezinárodní setkání letců obřích maket.  

Seděli a probírali jak naložit s příštím rokem. Následný rok 2002 byl ve znamení 90. výročí vzletu letounu Metoda 

Vlacha v Mladé Boleslavi, a to by stálo za trochu námahy představit veřejnosti obří maketu jeho letadla. Navíc, 

když existuje část trupu modelu v garáži Jana Rýdla.  

 

Debatu, u svého pivka, sledoval i Václav Vondrášek. Mlčel, jen naslouchal a pokyvoval hlavou. V. Vondrášek je 

nejen velitelem hasičského sboru v Českém Brodu, ale hlavně konstruktér ultralehkých letounků, především pak 

replik. Nedivme se, že seděl jako na trní, když dva bouřliváci nakonec celou debatu stočili na model, který by měl 

prezentovat výročí létající repliky letadla!  

Pilní jako mravenečkové  

„Myslel jsem si,“ rozhazuje rukama Vláďa Handlík, „ že největší problém bude dát dohromady dokumentaci. Ale 

opak byl pravdou. Podporuje nás jak Radnice, tak i chlapy ve Škodovce. Díky nim mám originálním materiály 

Metoděje Vlacha, fotografie i jeho zápisky a náčrty. Na řadu přišly naše modelářské zkušenosti a nekonečné hádky. 

Ono totiž letadlo ze začátku minulého století, se dost liší od toho co víme o letadlech dnes. První aviatici 

postupovali kupředu pokusy a omyly. My jsme museli postavit repliku, která však musela létat. Stále jsme kreslili, 

ale i dohadovali se snad úplně nad vším. Kováním počínaje, umístěním těžiště a způsobem ovládání konče.“ V. 

Handlík dopil pivo a pokračoval: „Občas jsme se samozřejmě poslali i kamsi. Stovky hodin nad prknem. Mluvili 

jsme jen mezi sebou a s podobně postiženými kamarády. Nakreslili jsme zbrusu nově celý výkres, spočítali váhu, 

abychom se vešli do povolených 450 kilo, což je maximální vzletová váha ultralehkých letadel a nakonec vše 

předali panu Vondráškovi.“  



Menší zádrhel  

Bylo téměř všechno zařízené, jak výkresy, tak i stavitel, ale chyběla jedna dost podstatná maličkost - peníze. A 

právě tady se osvědčil skrytý talent V. Handlíka. S entuziasmem sobě vlastním se zakousl do myšlenky proletět po 

devadesáti letech znovu nad Mladou Boleslaví s aeroplánem jednoho z prvních průkopníků letectví. Svým zápalem 

získal rozhodnutí města Mladá Boleslav a vedení Škodovky na založení Nadačního fondu letadla Metoděje Vlacha.  

„Myšlenka je jedna, ale realizace druhá strana mince. Založit nadaci je jako založit firmu. Nikdy jsem netušil, kolik 

razítek se dá na papír vecpat. Obíháte právníky, úředníky notáře, vztekáte se i na lidi, které máte rád. Nakonec, 

téměř po roce, jsme zvítězili. Na kontu fondu se začaly objevovat peníze, které jsme obratem s panem Vondráškem 

utráceli za jasanové dřevo, letecké plátno, dráty, lanka a další materiál,“ vysvětloval V. Handlík.  

 

Stavba letounu  

„Asi nejtěžším bylo se vžít do myšlení prvních průkopníků. My dnes máme úplně jiné technické možnosti, ale 

hlavně jinak přemýšlíme. Oni si tenkrát museli vše vyzkoušet. Jaký materiál se dobře opracovává a je přitom 

dostatečně lehký i pevný. Jak vyřešit správné uchycení pohyblivých částí, výškovky, směrovky. Problém byl sehnat 

i odpovídající kola. Dělat na letadle podobné technické chyby by bylo neúnosné,“ zapojil se do hovoru Václav 

Vondrášek. „Hlavní bylo, přemýšlet, jak by to dělal Vlach. Je to úplně něco jiného než stavět dnešní konstrukce. 

Snažili jsme se vše nejvěrohodněji přizpůsobit. Vše muselo být co nejpůvodnější, protože šlo o repliku. Nebylo to 

jednoduché, jelikož jsme museli vyhovět i dnešním požadavkům na bezpečnost Letecké amatérské asociace,“ 

dodal.  

V. Vondrášek je leteckým truhlářem, který dokáže udělat z repliky okamžitého kandidáta na výstavní kousek 

nábytku do obýváku. Letadlu vévodí nostalgicky půvabná otevřená konstrukce trupu vypletená dráty. Podvozek je 

opatřen ještě i přistávací lyží. První aviatici si přeci jen nebyli při přistání tak jisti. Každého u srdce chytne proutěné 

křesílko pro pilota a mohutný dřevěný volant místo kniplu. V. Vondrášek si umí pohrát s detaily a tenhle stroj si 

zaslouží mít toho nejlepšího stavitele.  

Premiéra a tradice  

Aeroplán byl předveden ve vší parádě 19. června 2002 na letišti v Mladé Boleslavi. Pokřtili jej předseda 

představenstva Škoda Auto inženýr Kulhánek, starosta města a vnuk jednoho z prvních pionýrů letectví v Čechách 

Zdeněk Vlach. Od té doby se v Mladé Boleslavi koná každoročně i Historický letecký den, kterého se účastní 

historická letadélka i jejich repliky z Čech i ze zahraničí.  



 

Rejpal  

„Letadlo sice létá bezpečně, ale přeci jenom to není taková pohoda, jak to na první pohled vypadá,“ rejpe si pilot 

Honza Rýdl, který létá už více jak čtyřicet let. Má zkušenosti s různými typy letadel, a tak to všichni od něj berou 

jako pohlazení.  

„Nejvíce jsme bojovali s těžištěm. Na prvních letadlech bylo umístěno, podle dnešních požadavků, úplně špatně. 

Právě proto jim to taky moc nelétalo. Dalším problémem bylo řešení motoru. Originál měl motor zapůjčený z 

továrny Laurin a Klement. My jsme postupovali podobně, do letounu jsme dali motor z Favorita 1.4, zapůjčený 

Škodovkou. Místo kroucených konců křídel jsme udělali normální křidélka a trochu déle jsme laborovali s vrtulí. 

Dneska letoun létá o něco lépe než při premiéře. Rád ho předvádím veřejnosti, ale do větrného počasí a na přelety 

bych se s ním raději nepouštěl,“ dodal na vysvětlenou J. Rýdl.  

Město ožilo historií  

Původní myšlenka vrátit do Mladé Boleslavi nostalgii průkopníků letectví stavbou „Vlacha“ nekončí. Každý rok 

přibývá nějaký ten aeroplán. Jednomístná replika stíhačky Sopwitch Pup z první světové války nebo půvabný 

amatérský letounek ze třicátých let americké konstrukce Aeronca.  

Letos se budou křtít dokonce dva letouny. Bude to dvoumístný Niepourt 12, který navodí atmosféru první světové 

války. Druhým bude Racek konstruktérů Přikryla a Blechy, který připomene nejen krásné časy československého 

letectví, ale i dovednost našich lidí.  

Nadační fond své poslání plní  

Nadační fond Metoděje Vlacha tak plní nejen své poslání, ale i prezentuje šikovnost českých rukou a schopnost 

našich lidí dotahovat do konce i poněkud šílené nápady, například vrátit čas skoro o sto let...  

Až někdy pojedete po dálnici z Prahy do Krkonoš, odbočte u Bezděčína a zastavte se na chvilku nasát tu 

neopakovatelnou atmosféru prvních aviatiků, smíchanou s vůní benzínu a čerstvě nalakovaného leteckého plátna. 

Když budete mít štěstí, uvidíte v podvečer proti slunci i něco podivně se hrnoucího vzduchem, řízeného pilotem s 

dlouhou šálou a podivnými brýlemi na očích. Stačí na chvíli přimhouřit oči …….  

Piloti : Jan Rýdl, Josef, Kučera, Tomáš Souček, Josef Novák, Petr a Vladimír Handlíkovi  

Metoděj (Metod) Vlach  



Na našem území jsou nejznámějšími průkopníky letectví Otto Hieronymus, Jan Kašpar s Eugenem Čihákem, 

bratři Šimůnkovi nebo aviatik Čermák. Tak trochu neprávem se zapomíná na pozdějšího šéfkonstruktéra 

Mladoboleslavské Laurinky Metoděje Vlacha.  

Metod Vlach, nepocházející z žádných bohatých poměrů, nemohl si dovolit koupit aeroplán jako jeho slavní 

současníci přímo od Blériota. Musel se tak spolehnou na své strojnické vzdělání, svůj důvtip, nesmírnou 

pracovitost, ale také na vrtošivé štěstí, které mu právě nakonec trochu chybělo.  

První pokus o stavbu dvouplošníku s rozpětím pouhých tří metrů skončil i pro nenalezení vhodného motoru 

nezdarem. Další stavbou byla konstrukce dvouplošníku s tříválcovým motorem o pouhých cca 12 koních. Váha 

letounu byla kolem 350 kilogramů, a tak byla příliš vysoká. Letoun se nepodařilo uvést do pohybu.  

M. Vlach opět znovu upravoval původní draky svých letounů a postupně přicházel na kloub konstrukčním 

nedostatkům. V létě roku 1911 začal stavět nový moderní letoun. Veliký jednoplošník postavil, kromě 

pogumovaného leteckého plátna, z původních tuzemských materiálů i s českým motorem zapůjčeným Laurinkou. 

Se svými pomocníky stavěl letoun po „fajruntě“ v zapůjčené učňovské dílně a po 2200 hodinách jej vystavil i jako 

poděkování mladoboleslavským mecenášům na výstavě města v roce 1912.  

Obdivovaný stroj obdržel zlatou medaili, a když mu vděčné město nechalo na cvičišti postavit malý hangár, začala 

tak v Boleslavi letecká éra. Ke svým leteckým pokusům startoval M. Vlach velmi už kolem třetí hodiny ranní. Jeho 

časným letům byly nejčastějšími a nejvěrnějšími diváky navracející se opilci z místních hospod.  

Osmého listopadu 1912 se po asi sedmdesátimetrovém rozběhu letoun vznesl. Protože, s praktickým letem neměl 

Vlach žádné zkušenosti, vypnul motor a aeroplán se pomalu opět snesl na zem. Poskakovat a poletovat mohl Vlach 

až do léta 1914, kdy začala první světová válka. Civilnímu létání byl konec, nebe ovládly válečné stroje. Vlach se po 

válce již k létání nevrátil a věnoval se vývoji obráběcích strojů.  

Metoděj Vlach však do seznamu českých průkopníků letectví rozhodně patří.  

	  


