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39%
Pokles trhu olétaných 
Gulfstreamů G550 za po-
sledních 12 měsíců.

O 1m se prodloužila ka-
bina nového Falconu 8X 
proti modelu 7X. Celková 
délka tak narostla na 13m.

1 m
Letadel bylo zaregistrová-
no na Ostrově Man od roku 
2007. 

1,000

10 Let je doba mezi největší prohlídk-
ou (8C)  na letadle typu Bombardier 
Global.

108% Olétaná Cessna Citation Mustang bez 
motorových programů se na trhu 
prodá za dvojnásobek času než ta, 
která programy má.

se zvětšila okna v kabině pro ces-
tující na Gulfstreamu G650 ve 
srovnání s G550.

0 16%



Silný začátek nového roku
V prvních čtyřech měsících roku 2018 došlo k 
výraznému nárůstu poptávky po soukromých le-
tadlech ve srovnání se stejným obdobím loňského 
roku. Obrat v náladě a aktivita na trhu byla po-
zoruhodná a upřímně i příjemným překvapením 
pro nás v týmu Colibri Aircraft. Několik modelů 
letadel zaznamenalo velké snížení dostupnos-
ti, i když kupující hledali jen ta nejkvalitnější 
dostupná letadla na trhu. Spojené státy vyvola-
ly tento nárůst poptávky a většinu aktivit proto 
vidíme zde. Může za to především změna amer-
ického daňového systému z prosince 2017. USA 
nyní nabízejí 100% odpis letadel používaných k 
podnikání v obchodní letecké dopravě v prvním 
roce vlastnictví. Dříve to bylo omezeno pouze na 
20%, takže tahle změna je významná. 

Tento nárůst aktivity vítáme, ale doposud jsme 
bohužel neviděli, že by to vedlo k nárůstu cen 
olétaných letadel. Míra odpisů se jistě zpomalila, 
ale stále jsme ještě ve světě klesajících cen. Le-
tadla s mnohem vyšším než průměrným náletem, 
drahou údržbou, upgrady nebo s komplikova-
nou historií, se stále obtížně prodávají a vyžadují 

spoustu času, úsilí a cenové ústupky. Trh je silný 
pro nejkvalitnější kusy, ale poptávka ještě není 
tak silná, aby byla slepá k určitým vlastnostem.

Věříme, že trend který sledujeme posledních 
několik měsíců bude pokračovat po celý zbytek 
roku. Bezpochyby se trh změnil a doufáme, že 
to povede ke stabilizaci cen a dalšímu zvýšení 
důvěry kupujících. Neváhejte nás kontaktovat, 
abychom prodiskutovali, jak se nová aktivita na 
trhu dotýká Vás, Vašich plánu a modelu letadla, 
které chcete nebo v současné době vlastníte. 
Nyní je skvělý čas na koupi nebo prodej letadla.

Safe Travels. 

Oliver Stone, 
Managing Director
oliver@colibriaircraft.com
www.colibriaircraft.com
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Naše nejoblíbenější letadla

Cessna Citation Excel je skvělou kombinací velikosti 
kabiny, doletu, zavazadlového prostoru a výkonu. 
Tento typ je skvěle přizpůsoben majoritě „mis-
sion profiles“ a většině evropských letišť. Vnitřní 
uspořádání kabiny může být až pro 9 cestujících s 
možností využití přepravy  jednoho cestujícího na 
„belted lavatory“. Nabízí komfortní VIP sedadla s 
dostatkem místa nad hlavou i pro nohy. Tyto letou-
ny jsou na dnešním trhu dobrou volbou ve smyslu 
cena/výkon. Mají poměrně nízké provozní náklady 
na jet této kapacity.

Cessna Citation Excel, XLS, XLS+ 

Oliver Stone
Managing Director

oliver@colibriaircraft.com
+44 203 551 8007

Už desítky let se členové týmu Colibri Aircraft podílí na různorodých transakcích a radí klientům s jejich 
letadly všech velikostí, doletů a užitkových vlastností. Postupem času si člověk může uvědomit některé 
aspekty modelu a vidět všestrannost a funkčnost, kterou uživatelům poskytují. Když pracujete s mnoha 
majiteli, uživateli a operátory privátních letadel, slyšíte a chápete věci, které jsou ceněny více než jiné - a 
nejen ty estetické, i když to je velký faktor, který je třeba zvážit. Tři členové našeho prodejního týmu s 
Vámi sdílejí jedno ze svých nejoblíbenějších letadel a prezentují vlastnosti, které jim opravdu připadají 
jako důležité pro běžné pracovní užívání nebo lety s rodinou.

mailto:oliver%40colibriaircraft.com


Embraer Legacy 600 je letoun z kategorie „large 
cabin“ za cenu „premium mid-size cabin“ privátních 
letadel. Interiér je rozdělen do tří zón, v konfiguraci 
až pro 14 cestujících. Ve výbavě nechybí například až 
dvě toalety ve většině provedení, jedinečný zavaza-
dlový prostor nesrovnatelných parametrů s kterým-
koli soukromým letadlem této kategorie. Méně 
než deset let od uvedení první 600-vky, společnost 
Embraer představila světu vylepšený model pod 
názvem Legacy 650. Ta poskytuje o 500 námořních 
mil delší dolet, vylepšenou avioniku a vyšší světlou 
výšku kabiny. Dolet a velikost kabiny modelu 
600/650 každopádně vytvářejí fantastickou kombi-
naci pro delší cesty po Evropě i mimo ni. 

Embraer Legacy 600

Marian Jancarik
Sales Director Central & 

Eastern Europe
marian@colibriaircraft.com

+421 903 425 746

Embraer Phenom 300 je značně oblíbený model a 
na trhu s olétanými letadly se těší velké poptávce. 
Jedná se o nejprodávanější privátní letoun v katego-
rii light jet. Má velmi funkční a pohodlnou kabinu 
s velkými dveřmi, jenž usnadňují nastupování a 
vystupování. Letoun poskytuje dolet, kolem 1900 
námořních mil, což znamená, že téměř všechny ev-
ropské destinace mohou být dosaženy bez nutnosti 
mezipřistání. Třístovka je krásný, ekonomický letoun 
se stabilní hodnotnou jak pro firemní nebo soukro-
mé použití tak pro charter. 

Embraer Phenom 300

Markus Schmitzer
Sales Director Germany

markus@colibriaircraft.com
+49 1511 1584662

Naše nejoblíbenější letadla
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mailto:markus%40colibriaircraft.com


Snižující se nabídka privátních letadel v EU
Za poslední čtyři měsíce jsme na trhu s olétanými 
privátními letadly zaznamenali výrazný pokles 
nabídky některých modelů. To platí zejména při 
vyhledávání letounů s certifikátem EASA (Euro-
pean Aviation Safety Agency)  nebo, které můžou 
certifikát EASA získat.

Jak zvládnout novou situaci na trhu, jako kupující, 
který potřebuje letadlo s certifikátem EASA?

Letouny, které nejsou v současné době v EU 
registrovány, v ní za určitých okolností mohou 
být registrovány. Jako u všech věcí v letectví, s 
dostatkem peněz a času, nic není nemožné. Aby 
však byly náklady a časová investice přiměřená, 
je zde několik věcí, na které je třeba myslet, při 
rozhodování, jestli koupit letadlo, které doposud 
nebylo v EU registrováno:

1) Spadá Vámi vybrané letadlo do váhové kat-
egorie u které je vyžadována určité avionické vy-
bavení na to, aby získalo EU registraci (certifikát 
EASA)? Záležitosti jako záznamník letových údajů 
(FDR- Flight Data Recorder) a TCAS II (Traffic Col-

lision Avoidance System) jsou pro letadla nad 
určitou hmotnostní (MTOW – Maximum Takeoff 
Weight) hranicí - 5700kg, striktně vyžadována. 
Pokud preferujete letoun z kategorie light jet pod 
mezní hmotnostní, nebude nutné tuto konkrétní 
avioniku instalovat a v důsledku toho si můžete 
vybírat z většího počtu možných letadel. U let-
adel překračujících tento limit bude toto avion-
ické vybavení požadováno a budete se muset 
zaměřit na letadla, která mají nezbytné vybavení 
již nainstalovány. Jestliže si nejste 100% jisti, Váš 
poradce Vám rád pomůže tato pravidla objasnit.

2) Prověřte všechny předchozí úpravy provedené 
na letadle, o kterém uvažujete. Změny schválené 
jedním orgánem (EASA, FAA nebo ENAC) totiž 
nemusí vždy být automaticky akceptovány jiným 
dozorujícím orgánem (ÚCL – Úřad civilního letec-
tví…). Požádejte proto svého poradce o zjištění, 
zdali budou všechny modifikace přijaty i místním 
úřadem pro civilní letectví.

3) Když najdete letadlo, které výbavou splňuje kri-



téria, rozhodujte se rychle. Vzhledem k rostoucímu 
počtu transakcí se budou letadla prodávat stále 
rychleji. Nabídka letadel na trhu je omezená.

4) Plánujte dopředu. Správné plánování je v tomto 
procesu klíčové. Při nákupu letadla mimo EU, jsou 
překvapení na poslední chvíli v procesu dovozu 
drahá a časově náročná. S řádným plánováním je 
ale možné řešit překážky efektivně. Důležité je, že 
správné plánování Vám umožní se rychle pohybo-
vat mezi letadly, které vypadají jako schopní kan-
didáti, což znamená, že Vám unikne mnohem méně 
příležitostí.

Na trhu budeme 
nadále svědky 
snižující se nabíd-
ky a tudíž mohou 
být výše uvedené 
kroky nezbytné, pro 
správnou volbu. 
Vzhledem k tomu, 
že globální trh 
privátních letadel 
je stále aktivnější, 

bude potřeba hledat a nakupovat letadla i mimo EU. 
Koupě takového stroje však vyžaduje komplexnější 
výběrový proces.

Jak zvládnout novou situaci na trhu, jako majitel, 
který své letadlo s certifikátem EASA potřebuje pro-
dat?

Konsekvence pro prodejce jsou méně zásadní. 
Jednoduše kvůli rozdílu v rozměrech globálního 
trhu. I u letounů s certifikátem EASA je vysoká 
pravděpodobnost, že budou prodána zpět do 
Ameriky. To znamená, že schopnost snadno ex-
portovat letoun do jiného registru je význam-
ným přínosem pro ty kupující, kteří tuto možnost 
potřebují, a proto zajistěte, aby tato konkurenční 
výhoda byla zvýrazněna ve Vaší marketingové kam-
pani.

Nechejte se při projednávání akvizice či prodeje 
vašeho letadla provázet poradcem, který zajistí  
všechny nepostradatelné detaily a spletitosti spo-
jené s registrací/deregistrací, které mohou být 
nákladné nebo problematické. Využijte tak naše 
zkušenosti ve Váš prospěch, abyste zajistili co 
nejoptimálnější průběh transakce.

Snižující se nabídka privátních letadel v EU

Vzhledem k tomu, 
že globální trh 
privátních letadel 
je stále aktivnější, 
bude potřeba hledat 
a nakupovat letad-
la i mimo EU.



Transakce s olétanými privátními letadly za 
první kvartál 2018

Celosvětově
Bombardier Challenger 604 16

Cessna Citation II 15
Hawker 800XP 12

Bombardier Challenger 300 12
Cessna Citation IVSP 12

Cessna Citation Mustang 12

Evropa
Dassault Falcon 7X 5

Dassault Falcon 900B 2
Dassault Falcon 2000LX 2

Embraer Legacy 600 2
Cessna Citation XLS+ 2

Cessna Citation III 2

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Celosvětově
USA 322

Mexico 21
Brazil 14

Canada 11
Venezuela 8
Germany 8

Evropa
Germany 8

United Kingdom 5
Malta 4

Austria 3

France 3

POČET TRANSAKCÍ

V prvním čtvrtletí byla Amerika, a zejména USA, nadále dominantní silou, co se týká poptávky po privát-
ních letadlech. Amerika zaznamenala stejný počet transakcí, jako zbytek světa dohromady. Trhy v Mexi-
ku, Brazílii a Kanadě nadále udržují loňské přední příčky co do počtu transakcí. Kupující z těchto zemí mají 
dlouholeté zkušenosti v odvětví privátního letectví a tak se nebojí i starších kusů - což je důležitý faktor, 
který udržuje poptávku ve všech segmentech trhu.

Pokud jde o typ letadla, v první čtvrtletí roku 2018 registrujeme silnou orientaci na cenu. Letadla která za-
znamenala významné odpisy, byla nejprodávanější. Nyní, kdy se poptávka zvyšuje, se ukazuje, že kouzlo 
vysoce výkonných a cenově příznivých strojů je tou ideální kombinací vlastností. Bude zajímavé sledovat, 
zda tento trend bude pokračovat, nebo se zaměření trhu v příštích čtvrtletích změní.



Když se rozhodnete koupit soukromý letoun, 
můžete být ohromeni počtem možností. Je 
potřeba definovat celou řadu faktorů  - dolet, ve-
likost kabiny, účel a rozpočet - ale jakmile zúžíte 
svůj výběr z rozsáhlého seznamu všech typů le-
tadel, stále existuje 6 až 10 různých možností v 
rámci každé z kategorií light, stand up cabin, me-
dium, long range, ultra-long range.

Naše nejlepší rada, kterou můžeme dát kupu-
jícímu, je pronajmout si co nejvíce různých letadel 
před tím než si koupí své vlastní. Máte-li zájem 
o Citation XLS, Lear 45XR anebo Falcon 2000, 
vyzkoušejte je všechny. To je nejefektivnější věc, 
kterou můžete udělat, pokud jde o výběr soukro-
mého letadla. Koupit nevyhovující jet může vyjít 
velmi draho.

Létání je opravdu jediný způsob, jak zjistit co Vám 
nejvíc vyhovuje.

Během vašeho charterového letu:

• Využijte letadlo na dobu několika hodin a 
uvidíte, jak se ve vzduchu chová a jak hlučné je 
uvnitř kabiny.

• Vezměte na palubu další cestující, abyste zjistili, 
jak komfortně se můžete pohybovat a jak se cítíte 
při využití maximální kapacity letadla.

• Použijte kuchyňku a zjistěte, zda se vám líbí vy-
bavení, které nabízí.

• Prozkoumejte, jak Vás uspokojuje další vybavení 
letadla, jako je toaleta, okna, osvětlení pohovka/
lůžko, pokud je má.

• Ověřte si hluk v kabině také při vzletu a přistání.

To jsou základní parametry soukromého letadla, 
které určuje vaši úroveň pohodlí. Věci, které na 
zemi nemáte.

Používejte letadlo tak, jako by bylo Vaše a rychle 
se zúžením seznamu dostanete na letadlo, které 
si opravdu užijete.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Nejlepší věc, kterou můžete udělat 
před zakoupením vlastního letadla
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2008 Gulfstream G150 
Serial Number 242 

Engines and APU on MSP Gold 
Seating for 6 Passengers

Asking Pricing: $4,690,000 USD

2008 Cessna Citation CJ2+
Serial Number 525A-0415 

Engines on TAP Blue 
ID10 completed Nov 2018

Asking Price: $3,150,000 USD

AIRCRAFT FOR SALE

2007 Beechcraft Premier 1A
Serial Number RB-181 

Engines on TAP Advantage Blue  
Seating for 6 Passengers

Contact us for Pricing details

2015 Gulfstream G650ER
Serial Number 6156 

Engines on Corporate Care, APU on MSP,  
Airframe on Plane Parts

Brokered in alliance with OgaraJets

Contact us for Pricing Details

http://www.colibriaircraft.com
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AIRCRAFT FOR SALE

More information at www.colibriaircraft.com
+44 (0) 203 551 8007 

enquiries@colibriaircraft.com

2009 Gulfstream G200
Serial Number 230 

Engines on ESP Gold & APU on MSP Program 
WIFI Installed

Brokered in alliance with OgaraJets

Contact us for pricing details

ACquisitions
Aircraft Wanted

Embraer Legacy 600 - with EU OPS
Cessna Citation XLS - with EU OPS, 2005-2008 model

http://www.colibriaircraft.com
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London ∙ Bratislava ∙ Isle of Man
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www.colibriaircraft.com
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