


LET Z-37 Čmelák

Zemědělské letouny jsou velmi specifi cké stroje. Rozsyp nebo 
rozstřik chemikálií, ať už hnojiv, osiv nebo látek hubících škůdce, 
je prováděn z minimální výšky a při nízkých rychlostech. Poprvé 
to vyzkoušeli v USA v roce 1921. Modifi kovaný Curtiss J4N Jen-
ny poskytnutý USAAC a pilotovaný Johnem A. MacReadym tehdy 
rozprašoval v rámci zkoušek tohoto způsobu aplikace insekticidy 
v Ohiu. Zkoušky byly úspěšné a od roku 1924 se už práškování v 
USA provádělo komerčně. V Československu k němu došlo poprvé 
v Ohiu. Zkoušky byly úspěšné a od roku 1924 se už práškování v 

v roce 1926, kdy dvojice armádních Aero A-11 ošetřila asi 370 
hektarů lesa popraškem proti bekyni mnišce, jejíž housenky ni-
čily smrkové porosty. Snažení pilotů nakonec k vyhubení škůdce 
nevedlo, až o rok později, kdy byly použity Hansy Brandenburg 
z Masarykovy letecké ligy, to bylo lepší. Podle dobových zpráv 
se tehdy po aplikaci válely po zemi miliony mrtvých housenek. 
K dalšímu leteckému práškování u nás došlo v roce 1932 v rámci 
boje se sosnokazem.

Po druhé světové válce se využití leteckých prací v zeměděl-
ství výrazně rozšířilo. Používaly se letouny jako například Po-2, 
K-65 Čáp, Piper Cub a později L-60 Brigadýr. Vzhledem k rostoucí 
ství výrazně rozšířilo. Používaly se letouny jako například Po-2, 

oblibě tohoto druhu leteckých prací bylo jasné, že by bylo lepší 

mít speciál, který by činnost maximálně zefektivnil. Oproti stan-
dardní pozemní aplikaci má totiž letecký postřik řadu výhod od 
rychlosti aplikace až například po fakt, že nedochází k udusávání 
zeminy těžkou technikou. Navíc je možné letecky ošetřovat i plo-
chy, které jinak ani ošetřit nelze, například lesy, případně vodní 
plochy (vápnění), mokřady (insekticidy) a podobně. 

Náročný úkol

Výhod leteckého práškování si byli vědomi i zástupci zemí RVHP 
(Rada vzájemné hospodářské pomoci), politicko-obchodní orga-
nizace, sdružující státy někdejšího sovětského bloku. Byly tedy 
stanoveny požadavky na vývoj unifi kovaného zemědělského letou-
nu, který by využívaly všechny členské země RVHP. Vývoj dostalo 
v roce 1960 za úkol Československo. A nebylo to lehké zadání. 
nu, který by využívaly všechny členské země RVHP. Vývoj dostalo 

Nový letoun musel s plným nákladem startovat a přistávat na 
neupravených a velmi krátkých plochách, musel být velmi dobře 
ovladatelný při letech v minimálních výškách okolo pěti metrů 
nad zemí a poskytovat pilotovi vynikající výhled. Jak vpřed, tak 
do stran, a to i při zatáčkách s velkým náklonem. Tento požadavek 
mimochodem eliminoval hornokřídlou koncepci. Dalším požadav-
kem byla konstrukce odolná vůči hrubému zacházení a opotřebení 
danému vysokými počty vzletů a přistání. Zároveň musel být le-
toun jednoduchý na údržbu a odolný proti chemikáliím. 

Do vývoje prototypu se pustili konstruktéři dvou podniků. Prv-
ním byly tehdejší Středočeské strojírny (někdejší Letov), které 
připravily projekt letounu s označením XZ-36, druhým Mora-
van Otrokovice, jehož konstruktéři vypracovali návrh prototypu 
XZ-37. Ten byl také vybrán coby vítěz a do jeho dalšího rozpraco-
vání se zapojil i tým konstruktérů podniku Let Kunovice, který do-
stal na starost konstrukci křídla. Vzhledem k charakteru provozu 
byla věnována velká pozornost letovým vlastnostem při pádových 
rychlostech. Ty zpočátku nebyly vyhovující, proto se na křídle ná-
sledně objevily pevné sloty. 

Pro zajištění dostatečné vzdálenosti vrtulového disku od země 
dostal XZ-37 dlouhé, robustní podvozkové nohy uchycené v cent-
roplánu na jeho koncích. Podvozek byl odpružen olejopneumatic-
kými tlumiči s velkým zdvihem (350 mm) a byl dílem konstruktérů 
Technometry Radotín.  

Richard Plos



Motor

Tým konstruktérů vedený Svatoplukem 
Zámečníkem a Miroslavem Langrem pů-
vodně počítal pro nový letoun s vyvíjeným 
řadovým motorem M-441, jeho vývoj se 
však opožďoval, a nakonec byl zrušen. Po 
motoru potřebného výkonu se tak museli 
konstruktéři poohlédnout v SSSR. Vybrali 
devítiválcový, vzduchem chlazený hvězdico-
vý motor Ivčenko AI-14 ve verzi R (starto-
vání stlačeným vzduchem). Jeho výkon byl 
ovšem nedostatečný, a tak byla v letňanské 
Avii vyvinuta jeho modifi kace M-462RF s no-
vým reduktorem a vzletovým výkonem 232 
kW, což bylo o 38 kW více oproti originá-
lu. Nominální výkon 206 kW převyšoval vzor 
o 45 kW. Motor poháněl hydraulicky ovlá-
danou stavitelnou vrtuli V-520 se stálými 
otáčkami. Samotné motory nebyly v Avii vy-
ráběny, ale pouze přestavovány z dodaných 
sovětských motorů.

Prototypy

Příprava stavby prototypů (vedoucím stavby prototypů byl Stani-
slav Sklenář) probíhala v Kunovické továrně od roku 1961. Celkem 
jich bylo vyrobeno deset. První z nich s prozatímní imatrikulací 
OK-60 (později OK-SJB) odstartoval poprvé 29. června 1963. To-
vární pilot Vladimír Vlk s ním provedl desetiminutový let a o dva 
dny později si jej vyzkoušel také František Svinka. Krátce nato 
přeletěl Vladimír Vlk nový letoun představit také do Otrokovic. 
Letoun následně absolvoval řadu měřicích a zkušebních letů, vel-
ká pozornost při nich byla věnována měření délky vzletu a přistání. 
Na konci srpna pak provedl prototyp testy přistání v terénu neda-
leko Luhačovic. 

V průběhu zkoušek byla získána řada poznatků, které se ná-
sledně projevily na dalších prototypech a sériových strojích, od 
kterých se první prototyp v lecčem odlišoval. Především jej po-
háněl sovětský originál AI-14R s vrtulí VIŠ-530-D11. Měl také jiný 
kterých se první prototyp v lecčem odlišoval. Především jej po-

tvar kabiny a odlišné zasklení, jiné bylo umístění chladiče oleje. 
Filtr vstupu vzduchu do karburátoru byl také řešen jinak, lišilo se 
i ovládání vztlakových klapek a kokpit měl jiné uspořádání ovla-
dačů. 

Veřejnou premiéru měl první prototyp na leteckém dnu v Otro-
kovicích 13. září 1963 a již o osm dní později byl předváděn v rám-
ci Strojírenského veletrhu na letišti v Brně-Černovicích. Rok nato 
kovicích 13. září 1963 a již o osm dní později byl předváděn v rám-

provedl šéfpilot Moravanu Otrokovice Vlastimil Bergr během ve-
letrhu několik přistání a vzletů dokonce přímo v areálu výstaviště. 
Že je to možné si ale raději předem ověřil, konkrétně 3. července 
letrhu několik přistání a vzletů dokonce přímo v areálu výstaviště. 

1964, kdy provedl v areálu tři starty. První prototyp byl následně 
používán pro různé zkušební účely, od roku 1969 prováděl běžné 
práškování a v roce 1972 byl vymazán z rejstříku. Dnes je umístěn 
v depozitáři leteckého muzea v Praze – Kbelích. 

Druhý prototyp byl zalétán 5. listopadu 
1963 jako OK-70. Tento stroj byl následně 
předváděn delegaci RVHP a také se na něm 
zkoušely v únoru následujícího roku lyže. Ty 
pak byly zkoušeny ještě na prvním a osmém 
prototypu.

Třetí a čtvrtý prototyp byly zalétány 
v roce 1964, čtvrtý prototyp byl přistaven 
ke státním zkouškám a také se předvedl 
na aerosalonu v Le Bourget. Prototyp s vý-
robním číslem 005 byl vyroben v roce 1965 
a zkoušelo se na něm zvětšené vzepětí kří-
dla. Počátkem sedmdesátých let na něj byl 
také zkušebně namontován motor se zvýše-
ným výkonem 243 kW. V průběhu sedmdesá-
tých a osmdesátých let vlekal ve Slováckém 
aeroklubu větroně, po roce 1990 se vrátil 
k práškování. Zvětšené vzepětí mu již zůsta-
lo. Po roce 2000 byl prodán, pravděpodobně 
na Ukrajinu.

Šestý prototyp byl v roce 1966 předváděn 
v SSSR, ale Čmelák Sovětům evidentně ne-

Šestý prototyp byl v roce 1966 předváděn 

vyhovoval, protože nikdy neobjednali ani 

jediný kus. Na podzim téhož roku absolvoval prototyp č. 6 před-
váděcí turné po skandinávských zemích a dnes je exponátem le-
teckého muzea ve Kbelích. Prototyp č. 7 létal pět měsíců (od září 
1967 do ledna 1968) s řadovým motorem Continental, nicméně 
k žádnému zlepšení výkonů nedošlo a dále se tedy tímto směrem 
ve vývoji nepokračovalo. 

Osmý prototyp byl vyroben v roce 1965 a zkoušela se na něm 
například desková zakončení konců křídel. V roce 1965 byl vyro-
ben i devátý prototyp, který byl po absolvování různých zkoušek 
přestavěn na osobní verzi pro pilota a tři cestující. Jednalo se 
o snahu rozšířit využití letounu, uvažovalo se dokonce o sanitní 
nebo protipožární verzi. Posledním prototypem pak byla cvičná 
verze Z-37-2. Tento letoun byl vyroben v roce 1966 a sloužil až do 
roku 1995. Poté byl prodán do Surinamu. 

Desítka prototypů pomohla ověřit vhodnost konstrukce a odstra-
nit některé počáteční nedostatky před náběhem sériové výroby. 
Letoun dostal jméno Čmelák a byl připraven rozletět se po polích… 
nit některé počáteční nedostatky před náběhem sériové výroby. 

Sériová výroba Čmeláka byla zahájena v roce 1965 a byla roz-
dělena mezi tři podniky. Trup včetně aplikačního zařízení měl na 
starosti Moravan Otrokovice, křídla a ocasní plochy Let Kunovice 
a podvozek vyráběla Technometra Radotín. Finální montáže pro-
bíhaly v Kunovicích. Od roku 1971 se až do roku 1977, kdy došlo 
k ukončení výroby, vyráběla vylepšená verze Z-37A, která dostala 
mimo jiné účinnější protikorozní ochranu. Celkem bylo vyrobeno 
zhruba 700 Čmeláků. Krátce pak byla výroba obnovena ještě v le-
mimo jiné účinnější protikorozní ochranu. Celkem bylo vyrobeno 

tech 1983 až 1984, kdy bylo vyrobeno dodatečných 40 kusů. Řada 
zhruba 700 Čmeláků. Krátce pak byla výroba obnovena ještě v le-

vyrobených Čmeláků byla exportována, nejvíce jich bylo dodáno 
tech 1983 až 1984, kdy bylo vyrobeno dodatečných 40 kusů. Řada 

do bývalé NDR (asi 250).  



Ladění čmeláka

Konstruktéři věnovali velkou pozornost výkonovým charakte-
ristikám letounu při maximálním povoleném zatížení a také se 
snažili, aby měl pilot určitý komfort. Kabina byla pro dosažení co 
nejlepšího výhledu posunuta až na úroveň náběžné hrany křídla, 
měla větrání a vytápění a vzduch do ní byl přiváděn přes uhlíkový 
fi ltr, který měl zabránit pronikání chemických aplikačních látek 
do kokpitu. V zájmu bezpečnosti byl zkonstruován nouzový odhoz 
rozmetadla a nákladu aplikační látky v nádrži. Nouzový odhoz se 
pak při výcviku pilotů prováděl i naostro, jen místo chemikálie 
byla v nádrži, které se lidově říkalo „kotel“ voda. „S plným kot-
lem se Čmelák držel ve vzduchu jen tak tak, ale po odhozu jsem 
byla v nádrži, které se lidově říkalo „kotel“ voda. „S plným kot-

měl dojem, že mě někdo vždycky nakopnul do zadku. Těch 500 
- 600 kg vody zmizelo během vteřiny a ze starého dýchavičného 
Trabanta se stala Formule 1. V uvozovkách… Ale užíval jsem si to.“ 
(Jan Juračka, Paměti starého práškaře). 

Další věcí, které věnoval konstrukční tým pozornost, byla ochra-
na letounu proti korozi a působení chemikálií. Z toho důvodu bylo 
pro potah trubkové konstrukce trupu a ocasních ploch použito 
pevné tesilové plátno Terylén. To bylo navíc opatřeno velmi odol-
ným polyuretanovým nátěrem. 

Křídlo bylo navrženo jako celokovové s potahem vyztuženým 
tzv. „signami“, tedy podélnými prolisy. Je třídílné s obdélníkovým 
dvounosníkovým centroplánem, který je s trupem spojen šesti 
kotevními body. K centroplánu jsou připevněna lichoběžníková 
vnější křídla s pevnými sloty. Křídlo je vybaveno velmi účinný-
mi vztlakovými klapkami specifi cké konstrukce, které i v zavřené 
poloze vytvářejí díky odsazení od profi lu křídla přírůstek vztlaku. 

Práškovacímu zařízení na sypký materi-
ál se říkalo „prašák“, zařízení pro postřiky 

„ráhna“. Jejich záměna byla snadná a prová-
děla se běžně. Pevné látky se plnily svrchu 
pomocí násypky obsluhované mechanizací. 
Tekuté postřiky se naopak plnily spodem 
a pilot signalizoval obsluze naplnění nádrže 
podle ukazatele v kabině. 

Volnému prostoru za nádrží na sypké hmo-
ty se říkalo „trucovna“ a obvykle v něm s 
pilotem cestoval ze základny na provozní 
plochu jeho mechanik i se svým nezbytným 
nářadím. Seděl zády ke směru letu a mezi 
ním a pilotem byl „kotel“ a zástěna z po-
gumovaného plátna. Tu si některé osádky 
částečně odepnuly, aby měli pilot s mecha-
nikem za letu alespoň nějaký kontakt (in-
terkom na palubě není). Kromě toho se toto 
místo používalo také třeba pro rekognoskač-
ní lety, kdy si z něj prohlédl stav polí místní 
agronom a občas se využilo pro neofi ciální 

„vyhlídkový let“… 

Protože Čmeláky létaly většinou celý den 
z ploch, na kterých nebylo možné tankovat 
letecké palivo, vozily si s sebou zásobu v po-

době dvou nádrží v podvěsu pod křídly. Nebylo z nich ale možno 
čerpat za letu. Po příletu na plochu se svěsily a palivo z nich 
mechanik přečerpával do letounu ruční pumpou. Prázdné si je 
pak zase odvezl pod křídly na základnu. Každá měla objem 125 l, 
což zdvojnásobovalo zásobu paliva, neboť vnitřní nádrže jsou dvě 
a každá také o objemu 125 l. Spotřeba se při pracovních letech 
pohybovala okolo 80 l/hod, při přeletech asi 60 l/hod. 

K výcviku pilotů sloužila verze Z-37A-2 s dvojím řízením, ale bez 
„kotle“ a tudíž bez možnosti ostrého nácviku práškování. Vznikla 
také čtyřmístná verze Z-37C3 (vycházela z 9. prototypu), které se 
říkalo „Hyena“. 

Pilot, ten tvrdý chleba má…

Povolání práškovacího pilota bylo (a stále je) náročné. Většinu 
letounů provozoval v minulosti podnik Slov-Air, který také pro-
váděl výcvik pilotů. Svého vlastního Čmeláka měla za socialismu 
letounů provozoval v minulosti podnik Slov-Air, který také pro-

i některá velká družstva, řada jich také byla v majetku strojních 
a traktorových stanic. 

Piloti trávili v kabině celé dny a byli mnohdy „hnáni do výko-
nu“ zemědělským družstvem nebo statkem, který si jejich službu 
objednal. Maximálně povolených 80 startů denně se tak leckdy 
překračovalo, výjimkou nebyla ani stovka vzletů a přistání za den. 
Kabina neměla klimatizaci a navzdory fi ltraci vzduchu se do ní do-
stávaly chemické látky z postřiků. To vše se negativně podepiso-
valo na zdraví pilotů, únava pak vedla k nejedné smrtelné havárii.

Mezi nejméně oblíbený náklad patřily desikační látky, rozpra-
šované za účelem předčasného usychání listů nebo nadzemních 

částí rostlin. „Vozit tento sajrajt nebyl žád-
ný med. Jednak to smrdělo a člověk toho 
byl za chvíli nadýchaný až běda a nebylo 
mu zrovna dobře. Pak se muselo velice brzo 
vstávat a začínalo se lítat ještě před výcho-
dem slunce, dokud nefouká a není horko, 
aby to spadlo tam, kam má a nevypařovalo 
se to tak rychle.“ (Jan Juračka, Paměti sta-
rého práškaře). Kvůli nebezpečí, že postřik 
zasáhne jiné pozemky, prováděli piloti lety 
s desikačními látkami ve výšce opravdu mi-
nimální. Podle předpisu se mělo jednat o tři 
metry nad zemí měřeno od podvozkových 
kol. „Čmelda má ale hnáty dlouhé, takže 
metry nad zemí měřeno od podvozkových 

by ten postřik byl po celém okrese. Proto-
že jsem měl obavy, abych neudělal nějakou 
škodu, chodil jsem co nejníž. Až mi Honza 
vylezl na křídlo a povídá: ´Ty vole, nepře-
háněj to, máš na podvozku bramborovou 
nať!´“ (Jan Juračka, Paměti starého práš-nať!´“
kaře).

Práškařská čest také velela pilotům pro-
vést aplikaci svědomitě, aby nedošlo k vy-
nechání částí pole. Takovému ledabylému 



provedení se říkalo napruhování. „Když se 
vynechávaly pruhy, bylo už během týdne vi-
dět, kudy člověk letěl a kde vynechal. Pole 
pak vypadalo jako trestanecký kabát.“ (Jan 
Juračka, Paměti starého práškaře).

Čmelák rozhodně nebyl stavěn pro letec-
kou akrobacii a podle pamětníků nebylo 
snadné s ním létat vyšší pilotáž. Když už 
si to někdo chtěl zkusit, dbal na to, aby 
měl dostatečnou zálohu výšky. Koneckonců 
i přezkoušení z techniky pilotáže se prová-
dělo ve výškách okolo 500 m, což bylo pro 
práškaře něco jako stratosféra… Na letec-
kých dnech v osmdesátých letech nicméně 
předváděl pěknou akrobacii se Čmelákem 
kých dnech v osmdesátých letech nicméně 

tovární zkušební pilot Let Kunovice Franti-
šek Srnec. Několik pilotů ovšem za pokusy 
napodobit jej draze zaplatilo. A nejen za 
to, ve službě u nás zahynuly desítky práška-
řů. Osudnými se jim staly chyby pramenící 
z únavy, stresu, špatně přečtené mapy (pře-
kážky) a podobně. 

Práškařský epilog

S rozpadem státem řízeného zemědělství došlo po roce 1989 
k postupnému útlumu leteckého práškování. Finanční náročnost 
přebila jeho výhody, soukromé podniky se vrátily k traktorům 
i tam, kde nejsou nejvhodnější. Zpřísnily se také předpisy pro 
používání některých chemikálií. Dnešní intenzita práškování se 
s minulostí nedá srovnávat, přesto u nás i v zahraničí dále slouží 
mnoho letuschopných Čmeláků. 
s minulostí nedá srovnávat, přesto u nás i v zahraničí dále slouží 

Zkušených pilotů, kteří měli na svém kontě desítky tisíc letů 
u nás byla celá řada, několik se jich dokonce dostalo přes stotisí-
covou hranici. Nejslavnějším československým práškovacím pilo-
tem je ovšem fi lmový „Štefan“ ztvárněný v komedii Vesničko má 
covou hranici. Nejslavnějším československým práškovacím pilo-

středisková (1985) Júliusem Satinským. Jeho „Servus chlapci, ako 
si tu žijete?“ kterým po přistání uklidnil skupinu rozvášněných 
zemědělců, vešlo do dějin a posloužilo také jako název této sta-
vebnice, který vzdává hold všem práškovacím pilotům.         

Pozn.: V textu citované dílo „Paměti starého práškaře“ autora 
Jana Juračky vydalo v roce 2015 knižně nakladatelství Svět křídel 
(ISBN: 978-80-87567-68-5). 

Základní technické údaje

Rozpětí: 12,22 m
Délka: 8,55 m
Výška: 2,89 m
Nosná plocha: 23,80 m²
Prázdná hmotnost: 985 kg
Hmotnost vzletová: 1850 kg
Motor: hvězdicový devítiválec M-462RF 
Vrtule: Avia V-520
Výkon motoru: 232 kW 
Maximální rychlost: 217 km/h
Pracovní rychlost: 120 – 140 km/h
Minimální rychlost: 77 km/h
Stoupavost u země: 4 m/s
Dostup: 4050 m
Dolet: 640 km 
Vytrvalost ve vzduchu: 3,5 hodin.

Foto: Daniel Rybka (11), Jan Zdiarský (5)



Z-37 Čmelák (Bumblebee) 

Agricultural aircraft are very specialized machines. The sprea-
ding or spraying of chemicals, whether fertilizer, seeds, or pestici-
des is carried out from a minimum height and at low speeds. The 
fi rst attempts were made in the United States in 1921, when a mo-
difi ed Curtis J4N “Jenny” provided by the USAAC and piloted by 
John A. MacReady sprayed insecticides over the Catalpa trees in 
Ohio. The tests were successful and since 1924, aerial application 
has been carried out commercially in the USA. In Czechoslovakia 
aircraft were fi rst used for such operations during 1926, when 
a pair of army Aero A-11s treated about 370 hectares of forest with 
dust against the Nun moth, whose caterpillars were destroying 
the forests. The eff ort was not successful the fi rst time, but a year 
later, when Hansa Brandenburg aircraft were used (provided by 
Masaryk Aviation League) they fi nally succeeded. According to the 
reports, millions of dead caterpillars were covering the ground 
after application. Another aerial dusting took place in our country 
in 1932 as part of the fi ght against pine beetle.

After the Second World War, the use of agricultural aircraft be-
come more intense. Types such as the Po-2, K-65 Storch, Piper 
Cub and later the L-60 Brigadýr were used in Czechoslovakia. Gi-
ven the growing popularity of this type of aerial work, it was clear 
that a specialized aircraft would perform better than modifi ed 
ones. Compared to ground application, aerial spraying has num-
ber of advantages, from the rapid application to the soil is not 
being tamped down by heavy machinery. In addition, it is possible 
to treat areas that could not otherwise be treated, such as forests, 
liming of water areas or applying insecticides to marshes.

Diffi  cult task

Representatives of the countries of the CMEA (Council for Mu-
tual Economic Assistance), a political-economic organization uni-
ting the states of the former Soviet bloc, were also aware of the 
advantages of aerial agricultural applications. Requirements were 
therefore set for the development of a unifi ed agricultural aircraft 

to be used by all CMEA member countries. 
The development was assigned to Czecho-
slovakia in 1960, and it proved to be quite 
a diffi  cult task. The new aircraft had to take 
off  and land at full load on very short unpa-
ved areas, it also had to have good handling 
when fl ying at minimum altitudes of about 
16ft (5m) above the ground. The pilot also 
needs an excellent view from the cockpit. 
Not only forward, but also sideways, even 
when performing steep bank turns, a requi-
rement which eliminated the high-wing mo-
noplane design. The design also needed to 
be very tough, resistant to rough handling 
and wear due to high numbers of takeoff s 
and landings. At the same time, the aircraft 
had to be easy to maintain and resistant to 
various chemicals.

Two companies supplied the committee 
with their preliminary designs. The fi rst, 
Středočeské strojírny (formerly Letov) pre-
pared the design of the XZ-36, the second, 
Moravan Otrokovice, developed the XZ-37 

by Richard Plos



design. The latter was chosen as the winner 
and the design team of Let Kunovice also 
took part in the development, tasked with 
designing the wing. Due to the nature of ty-
pical operations, great attention was paid 
to the fl ight characteristics at stall speeds. 
While stall performance was originally fou-
nd unsatisfactory, fi xed slots subsequently 
brought performance to an acceptable level.

To ensure a suffi  cient distance of the 
propeller disk from the ground, the XZ-37 
also received long, robust landing gear legs 
attached to the centerplane. The chassis is 
sprung with oil-pneumatic shock absorbers 
with a large stroke (350mm) and is the work 
of designers of Technometra Radotín compa-
ny.

Engine

The design team led by Svatopluk Zámeč-
ník and Miroslav Langer intended to use an 
in-line M-441 engine, which was still in de-
velopment at the time. However the project 
was cancelled and it was necessary to fi nd 
a replacement. The designers chose a version of the Soviet nine-

-cylinder radial Ivchenko AI-14 R which used compressed air for 
start-up. However, its power was insuffi  cient, and so a modifi ca-
tion was developed in the Avia factory, resulting in M-462RF with 
take-off  power of 311hp (232kW), 51hp (38kW) more than the 
original engine. The nominal power of 276hp (206kW) exceeded 
the original by 60hp (45kW). The engine powered a hydraulically 
operated constant speed V-520 propeller. The M-462RF engines 
were not manufactured in Avia, rather they were rebuilt from 
supplied Soviet units.

Prototypes

Prototype (under the leadership of Stanislav manufacturing 
Sklenář) was going on in the Kunovice factory since 1961. A to-
tal of ten prototypes were The fi rst of them the produced. with 
temporary code OK-60 (later OK-SJ took off  the fi rst B) for time 
on June 29th, 1963. Factory pilot Vlk made a ten-mi-Vladimír 
nute trialled fl ight. Two days later František Svinka also the new 
aircraft. The aircraft then completed a number of test fl ights with 
particular attention paid to the length of takeoff  and landing. 
At the end of  eld landing tests August, the prototype performed fi
near Luhačovice town.

During the tests, a number of fi ndings were which obtained, 
were refl ected in other prototypes and subsequently subsequent 
machines, from which the fi rst prototype diff ered. For example, 
it was powered by the Soviet AI-14 R engine with a VIŠ-original 
machines, from which the fi rst prototype diff ered. For example, 
it was powered by the original Soviet AI-14 R engine with a VIŠ-

-530-D11 propeller. It also had a diff erent cabin shape and gla-
zing, location of the oil cooler or carburettor air intake design. 

in the cockpit layout as well. 

The fi rst prototype had its public premiere 
at the air show in Otrokovice on September 
13th, 1963. Just eight days later it made se-
veral display fl ights during the International 
Engineering Fair at Brno-Černovice airport. 
veral display fl ights during the International 
Engineering Fair at Brno-Černovice airport. 
A year later, the chief pilot of Moravan Otro-
kovice Vlastimil Bergr made several landings 
and take-off s during the fair right in the ex-
hibition area grounds. To be sure, he made 
a trial run on July 3rd, 1964, when he made 
three starts in the fair area. The fi rst proto-
type was subsequently used for various tes-
ting and from 1969 served for agricultural 
purposes. In 1972 was put out of service and 
is in the Aviation Museum in Prague - Kbely 
today.

The second prototype was fl own on No-
vember 5th, 1963 as the OK-70. This aircraft 
was subsequently demonstrated to the 
CMEA delegation and ski undercarriage was 
also tested on it during February of the 
following year.

The third and fourth prototypes were fi rst fl own in 1964, with 
the fourth prototype conducting the certifi cation trials. It was 
also demonstrated at the air show in Le Bourget. The prototype 
with serial number 005 was manufactured in 1965 with an increa-
sed wing slant. In the early 1970s, an engine with increased out-
put of 326hp (243kW) was also tried with 5th prototype. During 
the seventies and eighties towed gliders in the Slovácký Aeroklub, 
later it returned to dusting from 1990 and was later sold, proba-
bly to Ukraine.

The sixth prototype was demonstrated in the USSR in 1966, but 
the Z-37 obviously did not impress the Soviets, because they ne-
ver ordered single one. In the autumn of the same year, No. 6 
prototype completed a demonstration tour of the Scandinavian 
countries and today is part of exhibition of the Aviation Museum 
in Prague - Kbely. Prototype No. 7 had a Continental inline engine 
installed for fi ve months (from September 1967 to January 1968), 
however, there was no improvement in performance and the de-
velopment was stopped. 

The eighth prototype was manufactured in 1965 as well as the 
9th one, which was passenger variant for the pilot and three pa-
ssengers. It was an attempt to expand the possible use of the 
aircraft, even a MEDEVAC or fi re-fi ghter version was considered. 
The last prototype was the training version Z-37-2. This aircraft 
was manufactured in 1966 and served until 1995, when it was sold 
to Suriname.

Ten prototypes helped to verify the suitability of the design and 
eliminate some of the initial shortcomings before the start of se-
ries production. The plane was named Čmelák (Bumblebee) and 
eliminate some of the initial shortcomings before the start of se-
ries production. The plane was named Čmelák (Bumblebee) and 
was ready to fl y across the fi elds…



Serial production of Z-37 began in 1965 and was divided between 
three companies. The fuselage, including the application equip-
ment, was produced by Moravan Otrokovice, the wings and tail 
surfaces were by Let Kunovice and the undercarriage was manu-
factured by Technometra Radotín. The fi nal assembly took place 
in Kunovice. From 1971 until 1977, when production ceased, an 
improved version of the Z-37A was produced with more eff ective 
corrosion protection. In total, about 700 Bumblebees were produ-
ced. The production was resumed between 1983 and 1984, when 
an additional 40 aircraft were produced. Number of Bumblebees 
were exported, most of them were delivered to the former GDR.

Bumblebee tuning

The designers paid great attention to the performance characte-
ristics of the aircraft with the maximum load while making some 
eff ort to create a comfortable environment for the pilot. The 
cockpit had ventilation and heating, and air was supplied to it 
through a carbon fi lter to prevent the penetration of chemical 
application substances into the cockpit. To achieve the best po-
ssible view the cabin position was in line with leading edge of the 
wing. To increase safety, an emergency discharge of the spreader 
and the load in the tank was incorporated. Emergency ejection 
was carried out during pilot training, but instead of the chemicals 
water was used.  „With a full tank, the Bumblebee just narrowly 
stayed in the air, but after the emergency ejection, I had the im-
pression that someone had kicked me in the ass. The 500 - 600 kg 
of water disappeared in a second and the old breathless Trabant 
became Formula 1. I enjoyed it.” (Jan Juračka, Memories of an 
Old agriculture pilot).

Another thing that the design team paid attention to, was the 
protection of the aircraft against corrosion and the eff ects of che-

micals. For this reason, a solid Terylene can-
vas was used to cover the tubular structure 
of the fuselage and tail surfaces. In addition, 
it was provided with a very durable polyu-
rethane coating.

The wing was designed as all-metal with 
a cover reinforced by longitudinal bracing. 
The wing is three-part with a rectangular 
centerplane, which is connected to the fu-
selage by six anchor points. Trapezoidal ou-
ter wings with fi xed slots are attached to 
the centerplane. The wing has very effi  ci-
ent fl aps which, even in the closed position, 
create an increase in lift due to the off set 
from the wing profi le.

The free space behind the chemicals tank 
was called the „sulk room“ and was usually 
used for transportation of mechanic with 
his necessary tools from the base to the 
operating area. He was sitting back to the 
direction of fl ight and between him and the 
pilot was a chemical tank and a rubberized 
canvas screen. Some crews partially unbuc-
kled it so that the pilot had at least some 

contact with the mechanic during the fl ight (there is no intercom 
on board). In addition, this space was also used for several gene-
ral duty purposes, such as reconnaissance fl ights, where a local 
agronomist inspected the condition of the fi elds. The “sulk room” 
also served for the occasional unoffi  cial „sightseeing fl ight.”

Because the Bumblebees mostly fl ew all day from areas without 
aviation fuel supply, they carried two underwing tanks. They were 
not intended as in-fl ight fuel supply. They were simply aerodyna-
mic barrels, removed from the aircraft after landing and the me-
chanic pumped fuel from them into the plane using a hand pump 
when the internal tanks were emptied. Each external tank had 
a volume of 27,5 UK gal (125 l), which doubled the fuel supply, as 
there are two inner tanks, each with a volume of 27,5 UK gal (125 l)
in the aircraft. The consumption was around 17,69 UK gal (80 l) 
per fl ight hour when crop dusting and about 13,2 UK gal (60 l) per 
fl ight hour when fl ying at travel speed.

The Z-37A-2 version with dual controls had no chemical tank and 
therefore did not provide the possibility of real crop dusting train-
ing. There was also a four-seater version of the Z-37C3 (based on 
the 9th prototype), which was called „Hyena“.

Hard work, hard living

Aerial crop dusting is a very challenging kind of fl ying. In the 
past, most aircraft in former Czechoslovakia were operated by 
Slov-Air company, which was also responsible for proper pilot tra-
ining. During the socialist era, some large agricultural coopera-
tives also had their own Bumblebees, some were also owned by 
machine and tractor stations.

The pilots spent whole days in the cabin and were often pushed 
hard by an agriculturalist that ordered their 
service. The maximum allowable 80 take-

-off s per day was often exceeded, with over 
one hundred take-off s per day not unusual. 
The cabin did not have air conditioning and, 
despite the air fi ltration, chemicals from 
the sprays made their way into it. All this 
had a negative eff ect on the health of the 
pilots, and their fatigue led to many fatal 
accidents.

The least popular cargo was desiccants 
sprayed to dry the leaves or above-ground 
parts of the plants prematurely. „It was no 
honey to carry this fi lth. On the one hand, 
it smelled like hell, and after a while one 
has breathed in a lot of that and so wasn‘t 
feeling very well. It was also necessary to 
wake up very early in order to start fl ying 
before sunrise, until the wind started to 
blow and until it become too hot. Only in 
such conditions it fell where it should and 
did not evaporate too quickly.” (Jan Jurač-
ka, Memories of an Old agriculture pilot). 

Due to the danger that the spray would 
hit other than intended lands, the pilots 



carried out fl ights with desiccants at a very low altitude. Accor-
ding to the regulation, it was to be three meters above the ground 
measured from the chassis wheels. „But Bumblebee has quite 
a long legs so the spray would be all over the district from this 
height. Because I was worried about spraying unwanted lands, 
I fl ew as low as I could. After one landing my mechanic climbed 
on my wing saying: „Dude, don‘t overdo it, you have a potato 
stalks on the chassis!“ (Jan Juračka, Memories of an Old agricul-
ture pilot).

The pilot’s pride also demanded that they carry out the appli-
cation properly so as not to omit parts of the fi eld. Such a slop-
py work was called striping. „When the lanes were skipped, 
it was already visible within a week where the aircraft was fl ying 
and where he was missing. The fi eld then looked like a convict‘s 
coat.” (Jan Juračka, Memories of an Old agriculture pilot).

The Bumblebee was defi nitely not built for aerobatics, and they 
were not easy to conduct. When someone wanted to try, he had 
better make sure that he had a suffi  cient altitude. After all, the 
test of piloting technique was carried out at altitudes of about 
500m, which was something like a stratosphere for agricultural 
pilots. However, during airshows in 1980s the factory test pilot of 
Let Kunovice František Srnec performed nice aerobatics display 
with the Čmelák. Couple of pilots later paid dearly for trying to 
Let Kunovice František Srnec performed nice aerobatics display 

imitate it. Additionally, dozens of pilots died in accidents because 
of mistakes resulting from fatigue or stress.

The crop dusting epilogue

With the disintegration of state-contro-
lled agriculture in Czechoslovakia, there 
was a gradual decline in crop dusting after 
1989. Financial demands have outweighed 
its advantages, private companies have re-
turned to tractors even where they are not 
the most suitable. Regulations on the use of 
certain chemicals have also been tightened. 
Today‘s intensity of crop dusting is nothing 
close to the past, yet many airworthy Bum-
blebees continue to serve not only in the 
country of the origin, but also abroad.

There were many experienced pilots who 
recorded tens of thousands of fl ights, seve-
ral of them even crossed the 100,000 mark. 
The most famous Czechoslovak agricultural 
pilot, however, is the movie character „Šte-
The most famous Czechoslovak agricultural 

fan“ created by the actor Július Satinský 
in the Vesničko má středisková (My Sweet 
Little Village, 1985) famous Czechoslova-
kian comedy. His line „Hello boys, how are 

you doing here?“, which calmed a group of enraged farmers after 
landing, went down in history and served as the name of this kit 
(Servus chlapci means Hello boys) as well and also pays tribute to 
all agricultural pilots.

Basic technical data

Span: 12.22 m
Length: 8.55 m
Height: 2.89 m
Wing area: 23.80 sq.m
Empty weight: 985 kg
Take-off  weight: 1850 kg
Engine: radial nine-cylinder M-462RF
Propeller: Avia V-520
Engine power: 232 kW
Top speed: 217 km/h
Working speed: 120 - 140 km/h
Minimum speed: 77 km/h
Rate of climb: 4 m/s
Maximum service ceiling: 4050 m
Range: 640 km
Endurance: 3.5 hours

Note: The work cited in the text, „ Memories of an Old agricul-
ture pilot” by Jan Juračka, was published in 2015 by Svět křídel 
printing house (ISBN: 978-80-87567-68-5). 
Photo Credit: Daniel Rybka (11), Jan Zdiarský (5)



BARVYCOLOURS FARBEN PEINTURE

INSTRUKTION  SINNBILDEN INSTR. SYMBOLY SYMBOLES INSTRUCTION SIGNS

UPOZORNĚNÍ  ATTENTION ACHTUNG ATTENTION

DÍLYPARTS TEILE PIECES

10

  

APPLY EDUARD MASK
AND PAINT

POUŽÍT EDUARD MASK
NABARVIT

OPTIONAL
VOLBA

BEND
OHNOUT

OPEN HOLE
VYVRTAT OTVOR

SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

  

REMOVE
ODŘÍZNOUT 

REVERSE SIDE
OTOČIT

SAND
BROUSIT

A>  2 pcs.
7097 A

C>  2 pcs.
7097 C

B>  2 pcs.
7097 B

PLASTIC PARTS

PE - PHOTO ETCHED
        DETAIL PARTS

C307 GRAYH307 MMP-074

C137 TIRE BLACKH77 MMP-040

Mr.COLORAQUEOUS

GSi Creos (GUNZE)

PAINTS

MISSION MODELS

H12 C33 FLAT BLACKMMP-047

C41 RED BROWNH47 MMP-012

C8H8 SILVER

C45H85 SAIL COLOR

FLAT WHITEC62H11 MMP-001

C58H24 ORANGE YELLOW

C34H25 SKY BLUE

Mr.COLOR SUPER METALLIC METALLICS

SM201 SUPER FINE SILVER 2MMC-001

Mr.COLORAQUEOUS PAINTS

GSi Creos (GUNZE) MISSION MODELS

Mr.METAL COLOR METALLICS

MC214 DARK IRONMMM-001

SM203 SUPER IRON 2MMC-001

SM206 SUPER CHROME SILVER 2MMC-001

C113H413 YELLOWMMP-090

C327H327 REDMMP-101
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A B C

D

E

B18

PE6 PE7 PE8

GRAY
C307
H307 MMP

074

B18

PE27
2 pcs.

PE25

PE25

PE29

PE30

PE31

PE44

PE45

PE46

GRAY
C307
H307 MMP

074

GRAY
C307
H307 MMP

074

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

B20

PE2 PE1

PE13

PE14

PE20

PE20

RED BROWN
C41
H47 MMP

012

GRAY
C307
H307 MMP

074

SAIL COLOR
C45
H85

B12

plastic

- 0,5 mm
l - 1 mm

PE17

PE12

GRAY
C307
H307 MMP

074

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

B12

C2
C3

B17

PE49

PE48

E

C

GRAY
C307
H307 MMP

074

GRAY
C307
H307 MMP

074

B47

PE32 PE33 PE34

PE35 PE36 PE37
PE38 PE39 PE40

PE41 PE42 PE43
PE3 PE4 PE5

PE9 PE10 PE11
GRAY

C307
H307 MMP

074

RED BROWN
C41
H47 MMP

012

B46

PE32 PE33 PE34

PE35 PE36 PE37
PE38 PE39 PE40

PE41 PE42 PE43

OPTIONAL: decal 84 ? 85
GRAY

C307
H307 MMP

074

RED BROWN
C41
H47 MMP

012

B FPE3, 6, 9, 29, 32, 35, 38, 44 - MARKINGS ; J;

A CPE4, 7, 10, 30, 33, 36, 39, 45 - MARKINGS ; D E G; ; ; H I; ;

K LPE5, 8, 11, 31, 34, 37, 40, 46 - MARKINGS ;

B46 ? B47

B29   

SILVER
C8
H8

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY
C307
H307 MMP

074

B19

B29

B

A

GRAY
C307
H307 MMP

074

D
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A12

A14

A15

A13

A8

A7

A11

A10

A9

B16
B34

A16

A17

GRAY
C307
H307 MMP

074

C5

C1

C4

GRAY
C307
H307 MMP

074

B16

C1

C4

PE26

GRAY
C307
H307 MMP

074

RED
C327
H327 MMP

101
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B10

B9

A2

A3

A5

A6

A4

A1

G

F

F
B37

B38

B8

MC214
MMM
001

DARK IRON

B37

B38

PE16

PE16 - MARKINGS

D F; K; ONLY

B25 B40

B42

B31

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

G

B14

B11

1

SM203
SUPER IRON

B10B9

B8

B11

POHLED ZEZADU
REAR VIEW

SM203
SUPER IRON A B -  MARKINGS ;

=1
H -  MARKING

MET. BLUE GREEN
C57
H63

C; D;

E

;

F; G; I; J; K; L;
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B24

B21

B6

B7

2 pcs.

H I

B2
B1

B22 right B23 left
B35

B28
H

I

PE52 right

PE21 left

B28

SM201
MMC
001

FINE SILVER

B15

B43

B32

B30

SM203
SUPER IRON

SM206
MMC
001

SUPER CHROME

B4
B41

B44

B3

PE28

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

SM201
MMC
001

FINE SILVER

B3

B15

PE22

B30

B32

B27

PE19

PE19

SILVER
C8
H8

SILVER
C8
H8

B28

B44

B41

PE15
B3

B5

PE28

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

SM201
MMC
001

FINE SILVER

A KPE15 - MARKINGS - ONLY

C EMARKINGS ; H I; ; L; ONLY

KB43 - MARKING

B15, B30, B32, B43, PE22 -

C J- ONLY MARKINGS ONLY

ONLY



B39 left B36 right

B26B48

PE18

PE24

PE23

PE51

PE50 left PE53 right

SM206
MMC
001

SUPER CHROME

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

BPE23 - MARKING ONLY

KPE24 - MARKING ONLY

C5

LIQUID MASK

C1

C4

15

A
B

B

A

PE51

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

SM206
MMC
001

SUPER CHROME

PE47

C2 C3

B16



A OK-HJC

    Z-37A výrobního čísla 23-03 byl zapsán do rejstříku 28. února 1977. Létal u Slov Air závod 02 Praha, od 29. ledna 1993 Air Speciál a.s. v Jičíně. V roce 2009 
byl jako neletuschopný skladován v Mariánských lázních. Proslul rolí ve filmu Vesničko má středisková, v němž jeho pilota Štefana hrál Julius Satinský. 
Slavná scéna Štefanova přistání byla natáčena na polním letišti u Benešova. 
 
  Z-37A s/n 23-03 was registered on February 28th, 1977. The aircraft was owned by Slov-Air Division 02 in Prague and was passed on to Air Special Ltd. 
in Jicin on January 29th, 1993.  The aircraft was placed in storage in 2009 as not airworthy. OK-HJC is famous for its participation in the popular Czech movie 
‘My Sweet Little Village’, with an iconic scene of the main character’s landing, shot at an airfield near Benesov in the Czech Republic. 



B
   Z-37A výrobního čísla 18-19 byl zapsán do rejstříku 21. června 1973 pro Slov-Air závod 02 Praha, od 2. dubna 1974 byl převeden pod Slov-Air Bratislava. 
Po rozdělení Československa zůstal na Slovensku se změněnou imatrikulací OM-DJW. Létal u společnosti Cassovia Air service, později byl prodán do Čech, 
rekonstruován v Kunovicích, dnes létá na letišti v Luhačovicích stále se slovenskou registrací.

   Z-37A s/n 18-19 was registered on June 21st, 1973 and flew with Slov Air’s Division 02 in Prague, passed on to Air Bratislava in Slovakia. The aircraft 
remained in Slovakia after the splitting up of Czechoslovakia, to be flown by Cassovia Air service under the Slovak registration OM-DJW. Later it was sold into 
the Czech Republic and overhauled at Kunovice. It is operated from Luhacovice Airfield, still with the Slovak registration OM-DJW.

OM-DJW



C
   Z-37 výrobního čísla 09-03 byl zapsán do rejstříku 7. 4. 1970 pro Okresní zemědělské sdružení Ústí nad Orlicí, od 4. 8. 1971 patřil STS Lanškroun, 
od 8. 11. 1972 byl převeden pod Slov Air Praha. Od 19. 2. 1992 byl vlastněn společností Air Special a.s. Dolétán v roce 1995, v roce 2009 byl uskladněn 
v Mariánských Lázních, v roce 2014 byl prodán do muzea v lotyšské Rize.

   Z-37 s/n 09-03 was registered on April 7th, 1970 for the County of Usti nad Orlici Agricultural Association. The aircraft was passed on to STS Lanskroun 
on August 4th, 1971. From November 8th, 1972, it was owned by Slov Air Prague, and was bought by Air Special Ltd. on February 19th, 1992. It was retired 
from flying in 1995, and subsequently stored at Marianske Lazne in 2009. The airframe was sold to the Riga Air Museum in Latvia in 2014.

OK-ZKC



D
   Z-37A výrobního čísla 25-13 byl zapsán do rejstříku 1. listopadu 1983 pro Slov-Air závod 05 Brno, od 28. ledna 1993 Reas a.s. Brno, od 21. června 1999 Air 
Speciál a.s. V roce 2003 proběhla generální oprava na letišti v Ústí nad Orlicí. Dnes je majitelem JV OK s.r.o., stroj je odstavený na letišti v Jičíně.

   Z-37A s/n 25-13 was registered on November 1st, 1983 for Slov-Air Division 05 in Brno and from January 28th, 1993 was owned by Reas a.s. in Brno. From 
June 21st, 1999, the aircraft was owned by Air Special a.s. and was overhauled in 2003 at Usti nad Orlici Airfield. Currently, it is owned by JV OK s.r.o. and 
is in storage at Jicin Airfield.

OK-NJJ 



E OK-DKU

   Z-37A výrobního čísla 19-27 byl vyroben v roce 1973, do rejstříku zapsán 18. dubna 1975 pro Slov-Air závod 02 Praha, od 27. února 1992 stroj vlastnil Air 
Special, od 30. června 2008 pak Jas Air CZ s.r.o. V roce 2010 dostal stroj nový nátěr během generální opravy na letišti Hosín. OK-DKU létal s jasně modrými 
přídavnými nádržemi, později se stříbrnými se žraločími tlamami. 

   Z-37A s/n 19-27 was produced in 1973 and registered on April 18th, 1975 for Slov-Air Division 02 in Prague. It was owned by Air Special from February 27th, 
1992 and sold to Jas Air CZ Ltd. on June 30th, 2008. Overhaul and repaint was conducted in 2010 at Hosin Airfield. OK-DKU was flown with bright blue 
auxiliary fuel tanks, later with silver units adorned with sharkmouths. 



F OK-JKA

   Z-37A výrobního čísla 23-21ND (postaven z náhradních dílů), byl vyroben 1979, zapsán do rejstříku 19. února 1980 pro JZD „Družba“ Boršice, od 28. ledna 
1993 Reas a.s. Brno, od 25. srpna 1999 Air Speciál, od 13. února 2006 Jiří Hudec Strachotice, pak OK-Hudec s.r.o., DARA-Air. Dnes létá u společnosti Air 
Jihlava-service s.r.o. s půvabnou kresbou čmeláka na motorovém krytu. 

   Z-37A s/n 23-21ND was manufactured in 1979 using spare parts and was registered on February 19th, 1980 to JZD ‘Družba‘ Boršice, from January 28th, 
1993 was owned by Reas a.s. Brno, then, from August 25th, 1999, by Air Special. From February 13th, 2006, it was owned by OK-Hudec s.r.o., and later 
DARA-Air and is currently being flown by Air Jihlava-service s.r.o.



G OK-NJB

Z-37A výrobního čísla 25-02 byl zapsán do rejstříku 2. srpna 1983 pro Slov-Air závod 05 Brno, od 28. ledna 1993 vlastněn firmou Reas a.s. Brno, 
od 28. listopadu 2000 byl majitelem Radek Jež, stroj provozoval Bedřich Vávra, od 22. srpna 2001 vlastněn firmou DARA Air s.r.o., od 22. března 2006 Air 
Jihlava service s.r.o. Do generální opravy v roce 2012 měl tygrovaný ocas, po ní dostal tygří pruhy na motorový kryt. 

   Z-37A s/n 25-02 was registered on August 2nd, 1983 with Slov-Air Division 05 Brno. From January 28th, 1993, it was owned by Reas a.s. in Brno, then from 
November 28th, 2000 by Radek Jež, flown by Bedřich Vávra, from August 22nd, 2001 by DARA Air s.r.o., and from March 22nd, 2006 by Air Jihlava Service, 
s.r.o.. Airframe OK-NJB wore tiger stripes on its tail going into an overhaul in 2012, and on the engine cowling thereafter.



H
   Z-37A výrobního čísla 25-14 byl zapsán do rejstříku 25. listopadu 1983 pro Slov-Air závod 02 Praha, od 29. ledna 1993 Air Speciál a.s., 1994 Mariánské 
Lázně, 1997 Air Special Liberec. Po roce 2000 proběhla generální oprava. V roce 2016 jej zakoupila firma AgroAir Chrudim. Stroj je zajímavý tygrovaným 
krytem motoru a tygřími stopami na zádi. 

   Z-37A s/n 25-14 was registered on November 25th, 1983 for Slov-Air Division 02 in Prague, from January 29th, 1993 was owned by Air Speciál a.s., in 1994 
was being flown out of Mariánské Lázně, from 1997 was owned by Air Special in Liberec. Overhauled in 2000, the aircraft was sold to AgroAir Chrudim 
in 2016. Note the nose in a tiger motif with tiger prints on the tail.

OK-NJK



I
   Z-37 výrobního čísla 09-18 byl vyroben v roce 1970 a zapsán do československého rejstříku jako OK-ZJE. V stejném roce byl prodán do Maďarska, kde 
létal do roku 1981 s imatrikulací HA-MGK. V roce 1982 se vrátil na Slovensko pod imatrikulaci OK-ZJE a létal u Slov-Airu. V roce 1993 se imatrikulace změnila 
na OM-ZJE. V roce 1996 se vyskytoval v Rakovníku. Stroj byl uzemněn v roce 2006 v Nitře. 

   Z-37 s/n 09-18 was manufactured in 1970 and registered in the Czechoslovak Air Register as OK-ZJE. The aircraft was sold to Hungary in the same year 
and registered as HA-MGK. It returned to Slovakia in 1982 and was flown by Slov-Air as OK-ZJE. It was re-registered to OM-ZJE in 1993. It was flown in the 
Czech Republic with the Slovak registration, seen at Rakovnik Airfield. The aircraft was retired from flying in 2006 at Nitra, Slovakia.

OM-ZJE



J
   Z-37A výrobního čísla 12-18 byl vyroben 1971, zapsán do slovenského rejstříku pro Slov-Air. Stroj má pestrou historii, po mnoha změnách majitelů je od 
roku 2018 vlastněn firmou Air Jihlava service. Znak 312. perutě RAF na motorovém krytu a sestřely pod kabinou jsou identické se symboly na Spitfiru Mk.XVI 
TE184 v době, kdy létal jako DU-N. OK-AKP létal také s tygrovanými přídavnými nádržemi. Od roku 2018 je uzemněn a slouží jako zdroj náhradních dílů. 

   Z-37A s/n 12-18, manufactured and registered to Slov Air in the Slovak Air Register in 1971. After many changes in ownership, the aircraft is currently owned 
by Air Jihlava Servise Ltd. The No. 312 Squadron RAF badge on the engine cowling and the kill markings under the cockpit are consistent with these items 
painted on Spitfire Mk.XVI TE184, when it was flown as DU-N. OK-AKP was flown with tiger motif fuel tanks. The plane was stricken off charge in 2018 and 
became a source for spare parts. 

OK-AKP



K
   Z-37A výrobního čísla 16-16 byl zapsán do rejstříku 8. listopadu 1972 pro Slov-Air závod 02 Praha, v roce 1978 byl ve stavu JZD Výprachtice. Po rozdělení 
federace létal v Trnavě jako OM-ZJE. Od roku 2014 létá v Aeroklubu Dubnica nad Váhom, kde až do havárie Z-37C-3 OM-DCC Dusty tvořily tyto dva stroje 
Dusty Display Team. Dusty létá v Dubnici jako vlečný pro vlek větroňů, často s nezakrytým otvorem kotle na chemikálie. 

   Z-37A s/n 16-16 was registered on November 8, 1972 to Slov Air Division 2 in Prague. In 1978, it was flown by JZD Vyprachtice. After 1993, it was flown 
in Trnava as OM-ZJE. From 2014, it flew with the Aeroclub Dubnica nad Vahom in Slovakia as a glider tow. Together with Z-37C-3 OM-DCC Dusty, it formed 
the Dusty Display Team until the fatal crash of the latter. 

OM-CJA



L
   Z-37 výrobního čísla 03-14 byl zapsán do rejstříku 22. srpna 1967 pro Agrolet Bratislava, od 24. září 1969 Slov-Air. Dnes je vystaven v muzeu Vyškov 
ve zbarvení exportních Čmeláků. Stále je veden v rejstříku. V roce 2016 proběhla oprava nátěru, poslední známá generální oprava byla provedena kolem 
roku 2004.

   Z-37 s/n 03-14 was registered on August 22nd, 1967 to Agrolet Bratislava, and from September 24th, 1969, to Slov-Air. OK-WJT is displayed in the Air 
Museum in Vyskov, near Brno, in a scheme applied to export Cmelaks. It is still registered as an airworthy aircraft. The paint was refreshed in 2016, and the 
last known overhaul was conducted in 2004.

OK-WJT
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