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Abstrakt 
Cílem mé bakalářské práce je objasnit požadavky pro různé druhy výcviku z hlediska 

provozní dokumentace ATO a dle těchto požadavků následně sestavit technickou část 

provozní příručky ATO v podmínkách Leteckého ústavu VUT v Brně. 

 

Abstract 
The aim of my bachelor’s thesis is to clarify requirements for different types of training 

with respect to operational documentation of ATO and according to these requirements 

then compile technical part of operational manual ATO in the terms of Institute of Aerospace 

Engineering BUT. 
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1 Úvod 

V posledních letech zažívá letecká doprava velký nárůst, současně s tímto nárůstem 

se zvyšuje i počet výcvikových organizací zajištujících výcvik pro získání různých druhů 

průkazů a kvalifikací. 

Z důvodu zvyšování bezpečnosti a vytváření jednotného systému licencování posádek, 

zavádí Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví předpisy a nařízení, 

která vymezují požadavky pro všechny druhy výcviku. Aby mohla výcviková organizace 

poskytovat výcvik uchazečům o průkazy a kvalifikace, musí splnit všechny požadavky a řídit 

se podle nich po celou dobu provozu organizace. V době provozu této organizace provádí 

příslušný Úřad pro civilní letectví dohled nad touto organizací, zda postupuje podle pravidel 

a požadavků popsaných v předpisech. 

Cílem práce je shrnout požadavky na různé druhy organizací a vytvořit návrh 

technické části Provozní příručky ATO pro letecký ústav VUT v Brně.  



11 
 

2 EASA  

Evropská agentura pro bezpečnost letectví je agentura Evropské unie založena 27. září 2002 

v Kolíně nad Rýnem v Německu. Jejím úkolem je zajistit vysokou a jednotnou úroveň 

bezpečnosti v letecké dopravě vytvořením společných bezpečnostních pravidel a opatření. 

EASA převzala odpovědnost dřívější JAA, která skončila 30. června 2009. Hlavní 

rozdíl mezi EASA a JAA je ten, že EASA je regulační orgán, který prostřednictvím 

Národního úřadu pro civilní letectví zavadí regulace, zatímco JAA pouze spoléhala 

na to, že Národní úřad pro civilní letectví aplikuje doporučené změny. 

Hlavními úkoly agentury jsou: 

 odborné poradenství Evropské unii v navrhování nové legislativy, 

 rozvoj, realizace a sledování pravidel bezpečnosti, včetně kontroly v členských 

státech, 

 typová certifikace letadel a jejich součástí, stejně jako osvědčování organizací 

pro návrh, výrobu a údržbu letadel, 

 certifikace osob a organizací podílejících se na provozu letadel, 

 bezpečnostní analýzy a výzkumy, apod.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Srov. European Aviation Safety Agency (EASA). In: SKYbrary [online]. 2017 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 
https://www.skybrary.aero/index.php/European_Aviation_Safety_Agency_(EASA) 
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3 Současná situace 

V současné době jsou poskytováním leteckého výcviku v České republice pověřeny 

dva druhy organizací, RZ (registrovaná zařízení) poskytující výcvik pilotů letounů a vrtulníků 

a ATO (schválené organizace pro výcvik). Registrovaná zařízení pro výcvik do úrovně PPL 

a souvisejících kvalifikací mohou dále pokračovat stejně ve své činnosti až do 8. 4. 2019. 

Do nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulations) bude doplněna Part-DTO, 

která bude shrnovat požadavky pro DTO (Declared Training Organisation), neboli ohlášená 

organizace pro výcvik. Tato organizace má v budoucnu nahradit registrovaná zařízení. 

Od 8. 4. 2019 bude tedy výcvik pilotů včetně pilotů kluzáků a balónů možný jen v ATO 

nebo DTO.2 

V současné době je v České republice k dispozici 1353 registrovaných zařízení 

a 504 schválených organizací pro výcvik poskytujících teoretický a praktický výcvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Srov. UPOZORNĚNÍ, že v nejbližší době vyjde další změna nařízení (EK) č. 1178/2011 (Aircrew Regulation). 
In: Úřad pro civilní letectví [online]. 2018 [cit. 2018-04-17]. Dostupné z: 
http://www.caa.cz/personal/upozorneni-ze-v-nejblizsi-dobe-vyjde-dalsi-zmena-narizeni-ek?highlightWords=dto 
3 Srov. Registrovaná zařízení pro piloty letounů RZ(A) a vrtulníků RZ(H) [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-5 [cit. 
2018-04-18]. Dostupné z: http://www.caa.cz/file/5656 
4 Srov. Schválené organizace pro výcvik ATO [online]. In: . Praha, 2018, s. 1-5 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 
http://www.caa.cz/file/6874/ 
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4 ATO Organizace schválená pro výcvik  

Definice ATO dle Nařízení komise (EU) č. 290/2012: 

„Schválenou organizací pro výcvik (ATO) se rozumí organizace způsobilá pro vydání nebo 

zachování oprávnění umožňující provádět výcvik potřebný pro získání průkazu způsobilosti 

pilota a související kvalifikace a osvědčení.“[1] 

ATO je organizace schválená Úřadem pro civilní letectví k zajišťování výcviku 

leteckého personálu za účelem získávání licencí. Organizace musí během schvalovacího 

procesu prokázat, že má kvalifikovaný personál (instruktoři letového výcviku, lektoři 

teoretické výuky, manažeři, pozemní personál), že je dostatečně vybavena (prostory 

pro výuku, letadla pro výcvik, studijní materiály, mapy), že je finančně zajištěná a nezávislá. 

ATO musí být provozováno v souladu se všemi požadovanými standardy. 

4.1 Organizační struktura 

Organizační struktura různých ATO se mění v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb 

a celkové složitosti organizace. Návrh a uspořádání struktury organizace by měly zajistit, 

že nabízené výcviky splní potřeby a očekávání většiny potencionálních zákazníků, 

zatímco organizace bude provozována v souladu s použitelnými požadavky. Proto všechny 

ATO potřebují osobu nebo tým, který zajistí plynulý a bezproblémový chod celé organizace. 

Ve všech případech musí mít každé ATO pozici odpovědného vedoucího, který má 

konečné slovo v rozhodování o důležitých otázkách provozu a o budoucím působení 

organizace v zajišťování výcviku leteckého personálu. Vedoucí nemusí mít každodenní 

přehled o výcvikové činnosti, ovšem musí plně spoléhat na výkonnost důležitých 

zaměstnanců v rámci organizace, kteří mu poskytují informace o průběhu výcviku. 

Z tohoto důvodu musí být kvalifikace a kompetence jednotlivých členů personálu organizace 

udržovány na vysoké úrovni.5 

4.2 Personál ATO 

U všech uvedených osob kromě odpovědného vedoucího musí být vyplněny osobní 

údaje do EASA formuláře 4, což je formulář, který ATO dodává na Úřad pro civilní letectví 

za účelem žádosti o schválení člena personálu ATO. Do formuláře se mimo osobních údajů 

zapisují také jazyky, ve kterých je konkrétní instruktor schopen poskytovat výcvik 

nebo teoretickou výuku a přikládají se kopie potvrzení a certifikátů, které prokazují 

zkušenosti, vzdělání, školení pro vyhovění příslušným požadavkům.6 

                                                                 
5 Srov. INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION. Manual on the approval of training 
organizations [online]. 2nd ed. Montréal: ICAO, 2012 [cit. 2018-04-17]. ISBN 978-929-2319-328. k. 1-1 
6 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 16 
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Počet letových instruktorů, vyjma vedoucího výcviku, musí být takový, 

aby v právě probíhajících kurzech nepřekročil poměr šest žáků na jednoho instruktora, 

a v případě teoretické výuky nesmí počet žáků překročit 28. 

Organizace musí vést pro každého člena personálu, který musí dodat ke schválení 

EASA formulář 4, zvláštní složku, která obsahuje kopii EASA formuláře 4, doklady 

o vzdělání, praxi, kopie průkazů, osvědčení apod. Dokumenty a informace musí být aktuální. 

Tyto dokumenty je organizace povinna vést po celou dobu trvání pracovního poměru 

a po dobu alespoň pěti let od ukončení pracovního poměru člena personálu.7 

4.2.1 Odpovědný vedoucí 

Odpovědný vedoucí je osoba stojící v čele organizace. Musí mít statutární pravomoc 

zajišťovat chod organizace v souladu s příslušnými požadavky, to znamená, že musí být 

jednatelem nebo musí mít patřičná zmocnění od jednatelů organizace. Tato osoba je 

zodpovědná za vytvoření a financování účinného systému řízení. V provozní příručce je 

uvedeno jeho jméno a podpis u prohlášení o jeho odpovědnosti.8 

4.2.2 Vedoucí výcviku 

Je osoba, která je v rámci organizace podřízena odpovědnému vedoucímu. Požadavky 

na vedoucího výcviku jsou: 

 je nebo byl v posledních třech letech držitelem průkazu pilota a souvisejících 

kvalifikací dle Part-FCL, v závislosti na poskytovaných typech výcviku v ATO, 

 za účelem poskytování výcviků CPL, MPL a ATPL musí mít rozsáhlé zkušenosti 

instruktora v oblastech souvisejících s typy výcviku poskytovaných v ATO, 

 musí mít odpovídající řídící schopnosti. 

Odpovědnost vedoucího výcviku zahrnuje: 

 zajišťuje, že výcvik poskytovaný v ATO je v souladu s Part-FCL,  

 spojení teoretické výuky, leteckého výcviku v letadle a výcviku na letovém 

simulátoru, 

 dohlíží nad pokroky jednotlivých uchazečů, 

 doporučuje uchazeče ke zkoušce dovednosti a 

 hodnotí odbornou způsobilost jednotlivých uchazečů.9 

                                                                 
7 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 20 
8 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 16 
9 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 16 
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4.2.3 Vedoucí letový instruktor 

Je osoba, která je v rámci organizace podřízena vedoucímu výcviku. Požadavky na pozici 

vedoucího letového výcviku v ATO poskytující výcviky CPL, MPL a ATPL jsou: 

 praxe minimálně 1000 hodin jako velitel letadla, z čehož minimálně 500 hodin 

při poskytování výcviku, z čehož 200 hodin může být výcvik podle přístrojů na zemi, 

 musí být držitelem toho nejvyššího stupně průkazu profesionálního pilota 

a souvisejících kvalifikací, které jsou v rámci ATO poskytovány, 

 musí být držitelem kvalifikace instruktora, která ho opravňuje vést minimálně jeden 

z výcviků poskytovaných organizací. 

Odpovědnost vedoucího letového výcviku zahrnuje: 

 dohled nad instruktory praktického výcviku, 

 sjednocování výcviku. 

Tyto funkce může delegovat, ale konečnou odpovědnost za dodržování standardů 

a zajištění kvality nese vždy vedoucí letový instruktor.10 

4.2.4 Vedoucí instruktor teoretické výuky 

Vedoucí instruktor teoretické výuky musí mít rozsáhlé zkušenosti jako instruktor teoretické 

výuky v oborech, které souvisejí s poskytovaným výcvikem. Odpovědnost vedoucího 

instruktora teoretické výuky zahrnuje: 

 poskytování výuky teorie pro získání CPL, MPL a ATPL, 

 dohled nad instruktory teoretické výuky, 

 zajišťuje jednotnost osnov a materiálů pro teoretickou výuku. 

Jestliže organizace neposkytuje teoretický výcvik CPL, MPL, ATPL, IR a EIR, 

pak nemusí být pozice vedoucího instruktora teoretické výuky obsazena. Pozice vedoucího 

výcviku, vedoucí letového výcviku a vedoucího instruktora teoretické výuky může být 

sloučena a zastávána jednou osobou v případě, že organizace poskytuje pouze výcviky 

a kvalifikace: 

 PPL a nižší, 

 akrobacie, 

 aerovleky, 

 noc, 

 BPL a 

 SPL.11 

                                                                 
10 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 17 
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4.2.5 Instruktoři praktického výcviku 

Tyto osoby musí splňovat požadavky předpisu Nařízení komise (EU) č. 1178/2011 Aircrew 

regulations, zejména Part-FCL a Part-MED a požadavky na nedávnou praxi podle Part-

FCL.060. Požadavky na nedávnou praxi jsou: 

 pilot balónu nesmí řídit balón v obchodní letecké dopravě nebo vézt cestující pokud 

v posledních 180 dnech neabsolvoval:  

o minimálně tři lety jako pilot balónu, ze kterých alespoň jeden musí být 

v balónu dané třídy a skupiny, nebo 

o jeden let v balónu dané třídy a skupiny pod dohledem kvalifikovaného 

instruktora, 

 pilot letounu, vrtulníku, vzducholodě, kluzáku nesmí řídit letadlo v obchodní letecké 

dopravě nebo vést cestující pokud: 

o jako velící pilot nebo druhý pilot v posledních 90 dnech neprovedl minimálně 

tři vzlety, přiblížení a přistání v letadle daného typu nebo třídy, nebo v letovém 

simulátoru představujícím daný typ nebo třídu. Tyto tři vzlety a přistání musí 

být vykonány ve vícepilotním nebo jednopilotním provozu v závislosti 

na kvalifikacích pilota (podmínky pro denní provoz), 

o jako velící pilot v noci v posledních 90 dnech neprovedl alespoň jeden vzlet, 

přiblížení a přistání v letadle daného typu nebo třídy, nebo v letovém 

simulátoru představujícím daný typ nebo třídu, nebo pokud není držitelem 

kvalifikace IR (podmínky pro noční provoz). 

Instruktoři praktického výcviku jsou jmenovitě: 

 letový instruktor, 

 instruktor typového výcviku, 

 instruktor třídního výcviku, 

 instruktor výcviku IR, 

 syntetický letový instruktor, 

 instruktor MCC, 

 instruktor syntetického výcviku a  

 instruktor zkušebních letů. 

Instruktoři praktického výcviku musí mít průkaz profesionálního pilota s výjimkou 

syntetického letového instruktora, instruktora MCC a instruktora syntetického výcviku. 

                                                                                                                                                                                                        
11 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 17 
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Případně musí být držitelé průkazu pilota kluzáku nebo průkazu pilota balónu s obchodními 

právy.12 

4.2.6 Instruktoři teoretické výuky 

Požadavky na pozici instruktora teoretické výuky: 

 pro výuku teorie do úrovně PPL a kvalifikací akrobacie, aerovleky a noc, musí být 

instruktor současným nebo bývalým držitelem průkazu profesionálního pilota včetně 

instruktorské kvalifikace nebo podobně jako pro kurzy CPL, MPL, ATPL, IR a EIR, 

 pro kurzy CPL, MPL, ATPL, IR a EIR musí být instruktor současným nebo bývalým 

držitelem průkazu profesionálního pilota nebo dokázat dostatečnou praxi a zkušenosti 

v daném předmětu nebo mít příslušné akademické vzdělání. Předměty výuky jsou: 

o Letecké právo a postupy ATC, 

o Obecná znalost letadla, 

o Letová výkonnost a plánování, 

o Lidská výkonnost, 

o Meteorologie, 

o Provozní postupy, 

o Základy letu, 

o Komunikace apod. 

Instruktor teoretické výuky by neměl poskytovat výuku teorie ve více než čtyřech 

předmětech z důvodu dostatečné specializace vyučujícího, to platí pro kurzy CPL, MPL, 

ATPL, IR a EIR.13 

4.2.7 Vedoucí bezpečnosti 

Pozice vedoucího bezpečnosti musí být obsazena v každém ATO. Tato osoba musí mít 

dobrou znalost systému řízení bezpečnosti, techniky auditování, Nařízení komise (EU) 

č. 1178/2011 Aircrew regulations, provozních předpisů a dokumentace vztažené k ATO. 

Jeho odpovědnost je spojena s tvorbou a zdokonalováním příručky řízení bezpečnosti, 

identifikací a předcházení rizik, interním šetřením událostí.14 

4.2.8 Vedoucí sledování shody 

Pozice vedoucího sledování shody musí být obsazena v každém ATO. Tato osoba musí mít 

dobrou znalost systému řízení bezpečnosti, techniky auditování, Nařízení komise (EU) 

                                                                 
12 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 17 
13 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 17-18 
14 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 19 
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č. 1178/2011 Aircrew regulations, provozních předpisů, dokumentace vztažené k ATO 

a zkušenosti se sledováním shody. Má přístup k odpovědnému vedoucímu, do všech částí 

ATO i do smluvních organizací.  

Tato funkce může být zastávána jednou osobou spolu s funkcí vedoucího bezpečnosti 

a v případě nesložitých ATO i s funkcí odpovědného vedoucího, ale naopak nesmí být 

sloučena s funkcí vedoucího výcviku, vedoucího letového výcviku a vedoucího instruktora 

teoretické výuky.  

Osoba vedoucího sledování shody zodpovídá primárně za sledování shody u činností 

organizace s platnými požadavky předpisu a zajišťuje tuto shodu. Vedoucí sledování shody 

také jmenuje auditora nebo více auditorů z organizace nebo externí osoby za účelem 

provádění kontrol v organizaci. Podmínkou je, že vedoucí sledování shody zajistí nezávislost 

auditorů a zodpovídá za audit.15 

4.3 Složité ATO 

Jako složité ATO označujeme organizaci, jejíž personál tvoří 20 a více zaměstnanců na plný 

pracovní úvazek, nebo poskytuje výcvik k získání kvalifikací CPL, MPL, ATPL a související 

kvalifikace a osvědčení. Dále organizace, které zprostředkovávají výcvik za účelem získání 

typové kvalifikace pro více než dva typy letounů nebo vrtulníků, nebo jednopilotní komplexní 

letoun nebo letoun HPA, nebo pro vícepilotní letoun či vrtulník. Pokud organizace provozuje 

integrované kurzy, nebo má část výcviku zajištěnou subdodavatelsky, nebo provozuje svoji 

činnost mimo pevninu nebo v rozsáhlé horské oblasti, nebo musí získat oprávnění pro provoz 

PBN, LVO, ETOPS, HHO, HEMS, NVIS nebo DG, je taktéž označena za složitou.16 

4.4 Nesložité ATO  

Jako nesložité ATO označujeme organizaci, která poskytuje výcvik k získání kvalifikací 

LAPL, PPL, SPL, BPL, nebo poskytuje výcvik k získání kvalifikací k akrobatickým letům, 

vlekům, letům v noci, traťovým přístrojovým letům a letům s kluzáky v oblačnosti. Dále je 

možno za nesložité ATO označit organizaci, která poskytuje výcvik k získání typové 

kvalifikace pro jednopilotní letoun nebo vrtulník, však pouze jeden typ nebo nejvýše dva 

podobné typy a to pouze v případě letounů poháněných pístovými motory. Organizace, 

která poskytuje pouze teoretické kurzy, je také nesložité ATO.17 

                                                                 
15 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 19-20 
16 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 6 
17 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 6-7 
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4.5 Příručky 

ATO musí sestavit provozní příručku, příručku řízení bezpečnosti, jestliže není součástí 

provozní příručky, a pro každý poskytovaný výcvik musí sestavit příručku pro výcvik. 

Příručky popisují jednotlivé osnovy výcviků, které jsou organizací poskytovány a způsob, 

kterým daná organizace výcvik provádí. Jsou to pro organizaci nezbytné dokumenty z důvodu 

řízení a přesného dodržování strategie organizace, stejně tak jako dodržování postupů 

a procesů používaných během výcviku.  

Příručky jsou nezbytné dokumenty pro certifikaci příslušným Úřadem pro civilní 

letectví. V průběhu schvalovacího procesu tyto příručky umožní Úřadu pro civilní letectví 

posoudit, zda je způsob, kterým bude organizace provozována v souladu s požadavky 

a přijatelnými postupy. V době, kdy je výcviková organizace plně v provozu, daný Úřad 

pro civilní letectví vykonává dohled nad organizací, aby se ujistil, že organizace pracuje 

v souladu s těmito příručkami. Je důležité, aby obsah všech provozních dokumentů byl stejný 

a v souladu s nařízeními, požadavky výrobce a principy lidské výkonnosti. Je nutné zajistit, 

aby byly příručky užívány v celé organizaci stejným způsobem. 

V příručkách je shrnut kompletní jednotný provoz organizace. Příručky musí být 

aktuální a dostupné personálu, uchazečům o výcvik a Úřadu pro civilní letectví. Příručky musí 

být dostupné v češtině a všech jazycích, ve kterých ATO výcvik poskytuje.  

4.5.1 Příručka pro výcvik 

Struktura příručky pro výcvik se řídí podle AMC1 ORA.ATO.230 (a). Pokud nejsou některé 

uvedené části nebo body použity, je nutné je uvést s poznámkou „nepoužije se“ nebo „N/A“. 

4.5.2 Provozní příručka 

Struktura provozní příručky se řídí podle AMC1 ORA.ATO.230 (b). je rozdělena na čtyři 

části: A – Všeobecná část, B – Technická část, C – Traťová část a D – Výcvik personálu. 

Pokud nejsou některé uvedené části nebo body použity, je nutné je uvést s poznámkou 

„nepoužije se“ nebo „N/A“.  

4.5.3 Příručka řízení bezpečnosti 

Struktura příručky řízení bezpečnosti se řídí podle AMC1 ORA.GEN.200 (a)(5). 

Pokud nejsou některé uvedené části nebo body použity, je nutné je uvést s poznámkou 

„nepoužije se“ nebo „N/A“.18 

                                                                 
18 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 12-13 
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4.6 Letiště pro letový výcvik 

V rámci letového výcviku používá ATO letiště nebo provozní místa - oba tyto prostory musí 

svým vybavením a parametry umožňovat vykonávání požadovaných manévrů, s ohledem 

na výkonnostní charakteristiky a omezení letadel používaných pro výcvik a na typ daného 

výcviku. Všechna letiště, na kterých je prováděn výcvik, musí mít vybavení a parametry 

popsány v následujícím textu. 

RWY nebo plocha koncového přiblížení a vzletu, která umožňuje letadlům provést 

vzlety a přistání s ohledem na výkonnostní omezení daného letounu. Letiště nebo provozní 

plocha musí být vybavena ukazatelem směru větru, který je viditelný z každého konce RWY 

nebo určených vyčkávacích bodů. Pokud je plocha využívána pro noční výcvik, musí být 

vybavena patřičným osvětlením. Letiště musí být vybaveno podle předpisu L 11 službou 

AFIS nebo RADIO.  

Pokud je poskytován výcvik na vrtulnících, pak musí být dostupný také prostor 

pro výcvik v omezených prostorech, prostor pro simulaci autorotace se zastaveným motorem 

a prostor pro nácvik provozu ve svažitém terénu.19 

4.7 Provozní prostory ATO 

Ve schvalovacím procesu musí ATO prokázat, že má vyhovující provozní prostory s ohledem 

na rozsah kurzů a výcviků, které nabízí. Tyto prostory mohou být vlastnictvím ATO nebo je 

má ATO v nájmu, v tomto případě musí předložit písemnou smlouvu o nájmu těchto prostor. 

Za účelem letového výcviku je vyžadováno aby ATO zajistilo provozní místnost, místnost 

pro plánování letů s aktuálními mapami, schématy, tabulkami, informacemi o aktuální 

meteorologické situaci, aktuální informace provozních služeb a spojením se službami 

letového provozu. Dále místnost sloužící pro předletovou přípravu, kancelář pro instruktory 

a místnost pro žáky.  

Za účelem teoretického výcviku je vyžadováno aby ATO zajistilo učebny, knihovnu, 

počítačové vybavení, vybavení potřebné pro výcvik radiotelefonie, studijní materiály. Dále 

kancelář pro lektory teoretické výuky a místnost pro skladování dokumentů. 

Za účelem získání typové kvalifikace musí výcvikové potřeby pomoci žákům nabýt 

praktických zkušeností s ovládáním systémů, které jsou předmětem teoretické výuky. 

U vícepilotních letounů musí výcvikové potřeby pomoci žákům nabýt patřičné dovednosti 

a znalosti uplatňované v budoucí praxi. Pomůcky jsou žákům k dispozici i po ukončení 

programu výcviku za účelem samostudia.20 

 

                                                                 
19 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 9-10 
20 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 10 
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5 Letadla používaná pro výcvik v ATO 

ATO musí uvést kompletní seznam typů letadel, která bude používat pro výcvik pilotů, včetně 

jejich poznávacích značek. Všechny užívané typy letadel musí být uvedeny v provozní 

příručce. Pokud se nejedná o ATO poskytující pouze teoretickou výuku, nebo ATO 

poskytující typové kvalifikace na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace, pak musí mít 

ATO k dispozici dostatek letadel vyhovujících výcvik (tzn. ATO je vedeno jako provozovatel 

daného letadla). Letadlem vyhovujícím výcviku se v tomto případě myslí letadlo vybavené 

dvojím řízením, které je vybaveno příslušným přístrojovým vybavením, nacházejícím 

se v zorném poli jak instruktora, tak i žáka a letadlo splňuje pro konkrétní druh výcviku 

požadovanou výkonnost a letové vlastnosti. Další specifické požadavky určitých druhů 

výcviků jsou popsány v následujícím textu. 

Pro výcvik přístrojové kvalifikace a přístrojové kvalifikace pro traťové lety musí být 

letadlo certifikováno pro provoz IFR.  

Pro výcvik za účelem získání licence obchodního pilota musí mít ATO k dispozici 

komplexní letadlo, což znamená, že je schváleno pro přepravu alespoň čtyř osob, 

má stavitelnou vrtuli a zatahovací podvozek.  

Pro výcvik za účelem získání kvalifikace pro vícemotorové pístové letouny je 

zapotřebí mít letoun třídy MEP land.  

Za účelem výcviku akrobacie musí mít ATO k dispozici letadlo certifikované 

v kategorii akrobatické, ať už letoun, nebo kluzák, nebo turistický motorový kluzák.  

Pokud chce ATO poskytovat výcvik letového instruktora na letounech, musí mít 

ve své flotile letoun certifikovaný v kategorii způsobilosti cvičná nebo akrobatická. Letoun 

musí mít vybavení pro nouzové opuštění letounu a to včetně padáků, které jsou k dispozici 

pro všechny členy posádky.  

Pokud je letadlo vybaveno elektronickým přístrojovým letovým systémem bude 

vhodnost použití posouzena Úřadem pro civilní letectví jednotlivě, pro konkrétní druh 

výcviku a v závislosti na tom, zda bude celý výcvik prováděn na letadle vybaveném 

tímto systémem, nebo pouze část výcviku.  

Za účelem výcviku pro získání licence soukromého pilota, obchodního pilota a pilota 

ve vícečlenné posádce musí mít ATO k dispozici dostatek letadel, která jsou vhodná 

pro předvedení přetažení a zabránění pádu do vývrtky. Dále musí mít kluzák pro výcviky 

na kluzácích, certifikovaný v kategorii způsobilosti cvičná nebo akrobatická, tento kluzák 

musí mít vybavení pro nouzové opuštění letounu a to včetně padáků, které jsou k dispozici 

pro všechny členy posádky.  

K výcvikům na vrtulnících musí mít ATO dostatek vrtulníků, které jsou vhodné 

pro předvedení prvku autorotace.  
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K výcvikům typových kvalifikací musí ATO prokázat, že má k dispozici dostatek 

letadel daného typu, nebo dostatek zařízení pro výcvik pomocí letové simulace představující 

daný typ letadla.21 

5.1 Požadavky pro provoz VFR ve dne – letové a navigační přístroje a přidružené 
vybavení 

Pro denní provoz za VFR musí být letoun vybaven požadovanými letovými a navigačními 

přístroji a přidruženým vybavením. Tyto požadavky stanovuje EU-OPS 1.650. Níže jsou 

uvedené požadované přístroje a vybavení: 

 magnetický kompas, 

 chronometr udávající čas v hodinách, minutách a sekundách, 

 citlivý barometrický výškoměr, cejchovaný ve stopách, s nastavením pomocné 

stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, který je možno nastavit 

na jakýkoliv barometrický tlak, který se může během letu vyskytnout, 

 rychloměr, cejchovaný v uzlech, 

 variometr, 

 zatáčkoměr s ukazatelem skluzu nebo přístroj ke koordinaci zatáčky se zabudovaným 

ukazatelem skluzu, 

 ukazatel letové polohy (umělý horizont), 

 stabilizovaný ukazatel směru, 

 prostředek indikující teplotu okolního vzduchu ve stupních Celsia. 

Pokud je letoun dvoupilotní, musí mít druhý pilot k dispozici tyto samostatné přístroje: 

 citlivý barometrický výškoměr cejchovaný ve stopách, s nastavením pomocné 

stupnice cejchované v hektopascalech/milibarech, který je možno nastavit 

na jakýkoliv barometrický tlak, který se může během letu vyskytnout, 

 rychloměr, cejchovaný v uzlech, 

 variometr, 

 zatáčkoměr s ukazatelem skluzu nebo přístroj ke koordinaci zatáčky se zabudovaným 

ukazatelem skluzu, 

 ukazatel letové polohy (umělý horizont), 

 stabilizovaný ukazatel směru. 

Systém indikace rychlosti letu musí být opatřen vyhříváním Pitotovy trubice, 

nebo podobným prostředkem bránícím nesprávné činnosti systému vlivem kondenzace 

nebo námrazy, v případě letounů s maximální vzletovou hmotností větší než 5700 kg 

                                                                 
21 Srov. CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání [online]. In: . Praha, 2017, s. 1-37 [cit. 2018-04-18]. 
Dostupné z: http://www.caa.cz/file/7696/ s. 10-11 
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nebo maximálním schváleným počtem cestujících větším než 9, nebo v případě letounů 

s osvědčením vydaným 1. 4. 1999 nebo později. 

Pokud se vyžaduje zdvojení přístrojů, musí být k dispozici samostatné displeje 

pro každého pilota a také samostatné volící přepínače nebo jiné přidružené vybavení. 

Všechny letouny musí být vybaveny prostředkem, který indikuje napájení 

nevyhovující letovým přístrojům. 

Všechny letouny musí být vybaveny náhlavní soupravou s ramínkovým 

nebo podobným mikrofonem pro každého člena letové posádky vykonávajícího službu 

v letovém prostoru.22 

5.2 Požadavky pro provoz IFR nebo v noci – letové a navigační přístroje a přidružené 
vybavení 

Pro IFR provoz nebo provoz v noci musí být letoun vybaven požadovanými letovými 

a navigačními přístroji a přidruženým vybavením. Tyto požadavky stanovuje EU-OPS 1.652. 

Níže jsou uvedené požadované přístroje a vybavení: 

 magnetický kompas, 

 chronometr udávající čas v hodinách, minutách a sekundách, 

 dva citlivé barometrické výškoměry, cejchované ve stopách, s nastavením pomocné 

stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, který je možno nastavit 

na jakýkoliv barometrický tlak, který se může během letu vyskytnout. Výškoměry 

musí obsahovat ukazatel typu „counter drum pointer“ (bubínkový ukazatel 

s číslicovou indikací) nebo podobný zobrazovací prostředek, 

 rychloměrný systém opatřen vyhříváním Pitotovy trubice, nebo podobným 

prostředkem bránícím nesprávné činnosti systému vlivem kondenzace nebo námrazy, 

včetně signalizace poruchy vyhřívání. Požadavek na signalizace poruchy vyhřívání 

neplatí pro letouny s maximální vzletovou hmotností 5700 kg a menší 

nebo maximálním schváleným počtem cestujících 9 nebo menším a v případě letounů 

s osvědčením vydaným před 1. 4. 1998, 

 variometr, 

 zatáčkoměr s ukazatelem skluzu, 

 ukazatel letové polohy (umělý horizont), 

 stabilizovaný ukazatel směru, 

 prostředek indikující teplotu okolního vzduchu ve stupních Celsia, 

 dva nezávislé systémy statického tlaku, pro vrtulové letouny s maximální schválenou 

vzletovou hmotností 5700 kg nebo menší platí, že je přípustný pouze jeden systém 

statického tlaku s náhradním zdrojem statického tlaku. 

                                                                 
22 Srov. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006. In: . Brusel, 2006, ročník 2006, 
1899/2006. s. 92-93 
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Pokud je letoun dvoupilotní, musí mít druhý pilot k dispozici tyto samostatné přístroje: 

 citlivý barometrický výškoměr, cejchovaný ve stopách, s nastavením pomocné 

stupnice, cejchované v hektopascalech/milibarech, který je možno nastavit 

na jakýkoliv barometrický tlak, který se může během letu vyskytnout. Výškoměry 

musí obsahovat ukazatel typu „counter drum pointer“ (bubínkový ukazatel 

s číslicovou indikací) nebo podobný zobrazovací prostředek, 

 rychloměrný systém opatřen vyhříváním Pitotovy trubice, nebo podobným 

prostředkem bránícím nesprávné činnosti systému vlivem kondenzace nebo námrazy, 

včetně signalizace poruchy vyhřívání. Požadavek na signalizace poruchy vyhřívání 

neplatí pro letouny s maximální vzletovou hmotností 5700 kg a menší 

nebo maximálním schváleným počtem cestujících 9 nebo menším a v případě letounů 

s osvědčením vydaným před 1. 4. 1998, 

 variometr, 

 zatáčkoměr s ukazatelem skluzu, 

 ukazatel letové polohy (umělý horizont), 

 stabilizovaný ukazatel směru. 

Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5700 kg 

nebo maximálním schváleným počtem cestujících větším než 9 musí být navíc vybaveny 

samostatným záložním ukazatelem letové polohy (umělým horizontem), tento ukazatel musí 

být čitelný pro oba piloty a: 

 napájen nepřetržitě za normálních podmínek a v případě úplného výpadku 

elektrických zdrojů je napájen ze zdroje nezávislého na zdroji základním, 

 být v činnosti minimálně 30 minut od úplného výpadku základního zdroje elektrické 

energie, 

 pracovat nezávisle na ostatních systémech udávání letové polohy, 

 po úplném výpadku základního zdroje elektrické energie se automaticky uvede 

do činnosti, 

 být vhodně osvětlen během každé fáze provozu. 

Letoun musí být vybaven držákem mapy na vhodném místě, kde může být mapa 

osvětlena. 

Pokud se vyžaduje zdvojení přístrojů, musí být k dispozici samostatné displeje 

pro každého pilota a také samostatné volící přepínače nebo jiné přidružené vybavení. 

Všechny letouny musí být vybaveny prostředkem, který indikuje napájení nevyhovující 

letovým přístrojům. 
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Všechny letouny musí být vybaveny náhlavní soupravou s ramínkovým 

nebo podobným mikrofonem pro každého člena letové posádky vykonávajícího službu 

v letovém prostoru. 

Pro jednopilotní provoz IFR je nutné, aby byl letoun vybaven autopilotem s režimem 

alespoň automatického udržování výšky a kurzu. Tento požadavek stanovuje EU-OPS 

1.655.23 

5.3 Komunikační a navigační vybavení 

Požadavky na komunikační a navigační vybavení stanovuje EU-OPS 1.865, týká 

se komunikačního a navigačního vybavení pro provoz IFR nebo VFR na tratích, kde není 

možná srovnávací navigace pomocí viditelných orientačních bodů. Tento provoz je možný 

pouze pokud je letoun vybaven radiovým komunikačním vybavením, odpovídačem 

sekundárního radaru a navigačním vybavením v souladu s požadavky letových provozních 

služeb v dané oblasti provozu. 

Radiové vybavení musí obsahovat následující: 

 dva nezávislé radiové komunikační systémy dostupné za normálních podmínek 

za účelem spojení s příslušnou pozemní stanicí z každého bodu na trati včetně 

odchylek od trati, 

 odpovídač sekundárního radaru, pokud je požadován pro prolétávanou trať. 

Navigační vybavení musí obsahovat následující: 

 jeden systém příjmu VOR, systém ADF, systém DME, systém ADF nemusí být 

zastavěn, jestliže není použití ADF požadováno pro žádnou fázi plánovaného letu, 

 jeden ILS nebo MLS, pokud jsou tyto systémy požadovány pro navigaci během 

přiblížení, 

 jeden systém příjmu rádiových návěstidel, pokud je tento systém požadován 

pro navigaci během přiblížení, 

 systém prostorové navigace, pokud prolétávaná trať vyžaduje tento systém, 

 druhý systém DME, pokud je navigace na trati nebo části trati založena 

jen na signálech DME, 

 druhý systém příjmu VOR, pokud je navigace na trati nebo části trati založena 

jen na signálech VOR, 

 systém ADF, pokud je navigace na trati nebo části trati založena jen na signálech 

NDB, 

Navigační vybavení musí vyhovovat danému druhu požadované navigační výkonnosti 

pro provoz v konkrétním vzdušném prostoru. 

                                                                 
23 Srov. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006. In: . Brusel, 2006, ročník 2006, 
1899/2006. s. 93-95 
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Provozovatel může užívat letoun, který není vybaven ADF nebo navigačním 

vybavením uvedeným výše, pokud má vybavení schválené pro danou trať Úřadem pro civilní 

letectví. 

V letounech při provozu IFR musí být VHF komunikační vybavení a přijímače ILS 

a VOR schváleny v souladu s normami odolnosti FM rušení.24 

5.4 Vybavení odpovídačem 

Požadavky na vybavení letounu odpovídačem stanovuje EU-OPS 1.866. Provozovatel musí 

zajistit, aby letoun byl vybaven odpovídačem sekundárního radaru, který poskytuje informaci 

o tlakové výšce letu a splňuje všechny požadavky prolétávané tratě.25 

  

                                                                 
24 Srov. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006. In: . Brusel, 2006, ročník 2006, 
1899/2006. s. 117-118 
25 Srov. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006. In: . Brusel, 2006, ročník 2006, 
1899/2006. s. 118 
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6 ATO v podmínkách Leteckého ústavu FSI VUT v Brně 

Letecký ústav je v současné době držitelem osvědčení CZ/ATO-011, je oprávněn poskytovat 

teoretickou výuku ATPL(A), CPL(A) a IR(A).  V budoucnu by však tato letecká škola chtěla 

rozšířit portfolio schválených kurzů o teoretickou přípravu i praktický výcvik PPL(A), 

CPL(A), IR(A), MEP land, FI(A) a IRI(A). Uvedené kurzy jsou stručně popsány 

v následujícím textu. 

Průkaz soukromého pilota letounů PPL(A) 

Vstupní požadavky jsou: 

 minimální věk 17 let (před závěrečnou zkouškou), 

 zdravotní způsobilost 2. třídy dle Part-MED.  

Teoretická výuka 

Teoretická část přípravy zahrnuje minimálně 100 hodin výuky. Výuka se skládá 

z následujících předmětů: 

 Letecké právo a postupy ATC, 

 Lidská výkonnost, 

 Meteorologie, 

 Komunikace, 

 Základy letu, 

 Provozní postupy, 

 Letová výkonnost a plánování, 

 Obecná znalost letadla a  

 Navigace. 

Z výše uvedených devíti předmětů se po absolvování výuky, obdržení certifikátu 

a doporučení ATO skládá písemná zkouška na Úřadu pro civilní letectví. Zkoušku 

lze vykonávat v českém a anglickém jazyce. Teoretická zkouška musí proběhnout 

před praktickou zkouškou. 

Praktický výcvik 

Minimální rozsah praktického výcviku je 45 hodin, z čehož minimálně 25 hodin ve dvojím 

řízení s instruktorem a 10 hodin samostatného letu. Těchto 10 hodin samostatného letu musí 

zahrnovat minimálně 5 hodin navigačních letů s minimálně jedním navigačním letem v délce 

alespoň 270 km (150 NM). Během tohoto letu musí žák uskutečnit dvě plná přistání na jiných 

letištích než letišti odletu.  

Praktická zkouška s letovým examinátorem je dlouhá minimálně 60 minut a v jejím 

průběhu misí uchazeč prokázat svoje schopnosti. Letový examinátor by měl hodnotit 

následující body: 
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 předletová příprava a odlet, 

 obecná schopnost ovládat letoun, 

 traťové postupy,  

 přibližovací a přistávací postupy a  

 mimořádné a nouzové postupy. 

Práva držitele PPL(A): 

 působit bez nároku na úplatu jako velící pilot nebo druhý pilot na letounech 

nebo turistických motorových kluzácích v neobchodním provozu a  

 má-li právo instruktora nebo examinátora, může obdržet úplatu za poskytnutí výcviku, 

zkoušku dovedností a přezkoušení nebo hodnocení odborné způsobilosti související 

s PPL(A) nebo LAPL(A) a příslušnými kvalifikacemi.26 

Průkaz obchodního pilota letounů CPL(A) 

Vstupní požadavky jsou: 

 minimální věk 18 let (před závěrečnou zkouškou), 

 zdravotní způsobilost 1. třídy dle Part-MED. 

Teoretická výuka 

Teoretická část přípravy zahrnuje minimálně 250 hodin výuky. Uchazeč o průkaz obchodního 

pilota letounů musí prokázat odpovídající úroveň znalostí alespoň v následujících 

předmětech: 

 Letecké právo, 

 Obecná znalost letadla, 

 Přístrojové vybavení, 

 Hmotnost a vyvážení, 

 Letová výkonnost, 

 Plánování a monitorování letu, 

 Lidská výkonnost a omezení, 

 Meteorologie, 

 Obecná navigace, 

 Radionavigace, 

 Provozní postupy, 

 Základy letu a  

 VFR komunikace. 

Z výše uvedených třinácti předmětů se po absolvování výuky, obdržení certifikátu 

a doporučení ATO skládá zkouška na Úřadu pro civilní letectví prostřednictvím počítače. 

                                                                 
26 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 145 a n. 
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Zkoušku lze vykonávat v českém a anglickém jazyce. Teoretická zkouška musí proběhnout 

před praktickou zkouškou. 

Praktický výcvik 

Minimální rozsah praktického výcviku je 25 hodin, z čehož minimálně 15 hodin výcviku 

za VFR, 5 hodin výcviku v komplexním letounu a 10 hodin přístrojového výcviku. 

Pro získání průkazu obchodního pilota je nezbytná kvalifikace pro noční létání – NIGHT, 

200 hodin celkový nálet, z toho alespoň 100 hodin jako velící pilot, z toho alespoň 20 hodin 

navigačních letů s jedním navigačním letem v délce alespoň 540 km (300 NM), během tohoto 

letu musí žák uskutečnit dvě plná přistání na jiných letištích než letišti odletu. 

Práva držitele CPL(A): 

 může vykonávat práva držitele LAPL(A) a PPL(A), 

 působit jako velící pilot nebo druhý pilot na letounech nebo turistických motorových 

kluzácích v neobchodním provozu, 

 působit jako velící pilot na jednopilotních letounech a turistických motorových 

kluzácích v obchodním provozu a  

 působit jako druhý pilot na všech letounech v obchodním provozu.27 

Přístrojová kvalifikace IR(A) 

Vstupní požadavky jsou: 

 uchazeč musí být držitelem minimálně průkazu PPL(A), držitelem kvalifikace NIGHT 

pokud bude přístrojová kvalifikace uplatňována v noci a 

 musí mít nálet alespoň 50 hodin navigačních letů jako velící pilot na letounech, 

ze kterých alespoň 10 hodin musí být v příslušné kategorii letounu. 

Teoretická výuka 

Teoretická část přípravy zahrnuje minimálně 150 hodin výuky. Uchazeč o přístrojovou 

kvalifikaci musí prokázat odpovídající úroveň znalostí alespoň v následujících předmětech: 

 Letecké právo, 

 Přístrojové vybavení, 

 Plánování a monitorování letu, 

 Lidská výkonnost a omezení, 

 Meteorologie, 

 Radionavigace a  

 IFR komunikace. 

Z výše uvedených sedmi předmětů se po absolvování výuky, obdržení certifikátu 

a doporučení ATO skládá písemná zkouška na Úřadu pro civilní letectví. Zkoušku 

                                                                 
27 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 253 a n. 
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lze vykonat pouze v anglickém jazyce. Teoretická zkouška musí proběhnout před praktickou 

zkouškou. 

Praktický výcvik 

Praktický výcvik se skládá ze dvou modulů. První modul obsahuje minimálně 10 hodin 

letového výcviku, z nichž až 5 hodin může být pozemní přístrojové doby na zařízení 

pro výcvik pomocí letové simulace. Druhý modul obsahuje minimálně 40 hodin letového 

výcviku, z nichž až 30 hodin může být pozemní přístrojové doby na zařízení pro výcvik 

pomocí letové simulace v případě IR/SE a v případě IR/ME 45 hodin letového výcviku, 

z nichž až 35 hodin může být pozemní přístrojové doby na zařízení pro výcvik pomocí letové 

simulace. 

Práva držitele IR(A): 

 právo k letu s letadlem podle IFR s minimální výškou rozhodnutí 60 m (200 ft), 

 IR(SE) – zahájení typového výcviku na jednomotorový letoun, pro který 

se kvalifikace IR vyžaduje a  

 IR(ME) – zahájení typového výcviku na vícemotorový letoun, pro který se kvalifikace 

IR vyžaduje. 

Platnost přístrojové kvalifikace IR(A) je jeden rok a prodloužení platnosti musí 

proběhnout do třech měsíců před dnem ukončení platnosti kvalifikace. Prodloužení platnosti 

IR(A) se řídí podle FCL.625.A.28 

Třídní kvalifikace MEP land 

Jedná se o třídní kvalifikaci, která opravňuje k pilotáži vícemotorového pístového letounu. 

Žadatel tuto kvalifikaci musí mít nálet alespoň 70 hodin jako velitel letounu. Kurz 

teoretických znalostí pro jednopilotní vícemotorové letouny obsahuje minimálně 7 hodin 

výcviku v provozu ve vícemotorovém letounu, poté následuje zkouška.  

Zkoušku teoretických znalostí v tomto případě sestavuje schválená organizace 

pro výcvik, žadatel musí vykonat tuto zkoušku a prokázat dostatečnou úroveň teoretických 

znalostí. Pro jednopilotní vícemotorová letadla musí být provedena písemná zkouška 

teoretických znalostí, obsahem zkoušky jsou otázky s možností výběru a jejich počet závisí 

na složitosti letadla. 

Kurz letového výcviku pro získání této třídní kvalifikace zahrnuje alespoň 2 hodiny 

a 30 minut výcviku ve dvojím řízení za normálních podmínek a alespoň 3 hodiny a 30 minut 

výcviku ve dvojím řízení s nácvikem postupů při poruše motoru a technik asymetrického letu. 

                                                                 
28 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 724 a n.  
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Držitel třídní kvalifikace MEP land má právo vykonávat funkci velícího pilota na příslušné 

třídě letounu. Prodloužení platnosti třídní kvalifikace se řídí podle FCL.740.A.29 

Letový instruktor FI(A) 

Vstupní požadavky jsou:  

 minimální věk 18 let (před závěrečnou zkouškou) a 

 další dodatečné požadavky podle FCL.915.FI. 

Všichni instruktoři letového výcviku musí být vyškoleni způsobem, který jim umožňuje 

dosáhnout odborné způsobilosti v oblasti přípravy materiálů, předávání znalostí, postupů 

vedoucím k usnadnění učení hodnocení apod. Uchazeči o osvědčení letového instruktora musí 

absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik v rámci schválené organizace 

pro výcvik. Před začátkem kurzu musí uchazeč absolvovat předvstupní letovou zkoušku 

s kvalifikovaným instruktorem, jehož úkolem je posoudit schopnost uchazeče absolvovat 

kurz.  

Výcvikový kurz letového instruktora obsahuje: 

 25 hodin pedagogické činnosti, 

 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku a 

 alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin ve dvojím řízení, z nichž 5 hodin 

může být na zařízení pro výcvik pomocí letové simulace. 

Držitel osvědčení FI(A) má právo provádět letový výcvik pro vydávání, prodloužení 

platnosti nebo obnovu podle FCL.905.FI.30 

Instruktor přístrojového výcviku IRI(A) 

Vstupní požadavky jsou: 

 stejné jako u letového instruktora FI(A) a  

 nálet alespoň 800 hodin podle IFR, z čehož alespoň 400 hodin musí být na letounech. 

Výcvikový kurz instruktora přístrojového výcviku obsahuje: 

 25 hodin pedagogické činnosti, 

 10 hodin technického výcviku, včetně revize teoretických znalostí přístrojů, přípravy 

učebních plánů, rozvoj schopností instruktora a  

 alespoň 10 hodin výcviku v letounu (pokud je žadatel držitelem osvědčení letového 

instruktora FI(A), pak může být počet těchto hodin redukován na 5). 

Držitel tohoto osvědčení má právo poskytovat výcvik pro získání, prodloužení 

nebo obnovu přístrojové kvalifikace pro příslušnou kategorii letadla.31 

                                                                 
29 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 806 a n. 
30 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 882 a n. 
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Pro účely praktického výcviku a pro splnění požadavků výcviku byly zvoleny letouny 

Cessna C 172, Piper PA 28-180, Zlín Z 142, Zlín Z 43, Let L-200 Morava a Cessna C 172 

RG. Všechny zvolené letouny jsou v České republice velmi často používány za účelem 

výcviků pro získání výše uvedených průkazů a kvalifikací. Mým úkolem bylo sestavit 

technickou část provozní příručky ATO pro zmíněné letouny. Struktura technické části 

provozní příručky pro organizace schválené pro výcvik se řídí podle AMC1 ORA.ATO.230 

(b), to znamená, že jsou u každého letounu uvedeny následující informace: 

 stručný popis letadla,  

 ovládání letadla, 

 nouzové postupy, 

 radiové a radionavigační prostředky a  

 dovolené nedostatky. 

Při sestavování technické části provozní příručky ATO jsem vycházel z letových 

příruček konkrétních letounů, tato část je k dispozici v přílohách bakalářské práce. 

  

                                                                                                                                                                                                        
31 Srov. Part-FCL. In: . Brusel, 2016, ročník 2016. s. 1049 a n. 
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7 Závěr 

V této bakalářské práci byly popsány předpisy, které mají přímou návaznost na problematiku 

schválené organizace pro výcvik ATO a to hlavně Part-ORA. V práci jsou popsány 

požadavky na personál, příručky, letiště, prostory a letadla, které ATO používá v rámci 

výcviků. V poslední kapitole jsem stručně popsal výcviky, které Letecký ústav VUT v Brně 

chce v budoucnu nabízet. 

Hlavními rozdíly v provozování různých organizací z hlediska požadavků, 

což znamená rozdíl mezi složitou a nesložitou organizací, organizací poskytující 

pouze teoretickou výuku nebo závislost na velikosti organizace, jsou personální obsazení, 

prostory a letadla. Z hlediska personálního u menších organizací nemusí být obsazeny určité 

pozice, také počet personálu v závislosti na počtu uchazečů. Velikost a počet učeben 

a místností také závisí na počtu uchazečů a velikosti organizace. V neposlední řadě počet 

a schopnosti letadel závisí na druzích poskytovaného výcviku a opět na počtu uchazečů. 

Důvodem rozsáhlé přílohové dokumentace na konci práce je fakt, že v přílohách je 

zpracována technická část Provozní příručky ATO pro Letecký ústav VUT v Brně. Technická 

část zahrnuje šest letadel podle požadavků uvedených výcviků. Zpracování technické části je 

v souladu s Part-ORA, který předepisuje následující uspořádání: stručný popis letadla, 

ovládání letadla, nouzové postupy, radiové a radionavigační prostředky a dovolené 

nedostatky.  
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9 Seznam použitých symbolů a zkratek 

ADF Automatic direction finder Automatický radiokompas 
AFIS Aerodrome flight information service Letištní letová informační služba 
AMC Acceptable means of compliance Přijatelné způsoby průkazu 
apod.  A podobně 
ATC Air traffic control Řízení letového provozu 
ATO Approved training organisation Schválená organizace pro výcvik 
ATPL Airline transport pilot license  Průkaz dopravního pilota 
ATPL(A) Airline transport pilot license aircraft Průkaz dopravního pilota letounů 
BPL Balloon pilot license Průkaz pilota balónů 
CPL Commercial pilot license Průkaz obchodního pilota  
CPL(A) Commercial pilot license aircraft Průkaz obchodního pilota letounů 
CZ Czech republic Česká republika 
č.  Číslo 
DG Dangerous goods Nebezpečné zboží 
DME Distance measuring equipment Dálkoměrné zařízení  
DTO Declared training organisation Ohlášená organizace pro výcvik 
EASA European aviation safety agency Evropská agentura pro bezpečnost letectví 
EIR Enroute instrument rating  Traťová přístrojová kvalifikace 
EK European commission Evropská komise 
ETOPS Extended range twin engine operations  
EU European union Evropská unie 
FCL Flight crew licensing Způsobilost leteckého personálu 
FI Flight instructor Letový instruktor 
FI(A) Flight instructor aircraft Letový instruktor letouny 
FM Frequency modulation Frekvenční modulace 
FSI  Fakulta strojního inženýrství 
GEN  General Všeobecný 
HEMS Helicopter emergency medical service Vrtulníková letecká záchranná služba 
HHO Helicopter hoist operations Provoz s vrtulníkovým jeřábem 
HPA High performance aeropláne Letoun s vysokou výkonností 
IFR Instrument flight rules Pravidla pro let podle přístrojů 
ILS Instrument landing system Systém pro přesné přiblížení na přistání 
IR Instrument rating Přístrojová kvalifikace 
IR(A) Instrument rating aircraft Přístrojová kvalifikace letouny 
IRI Instrument rating instructor  Instruktor přístrojové kvalifikace 
IRI(A) Instrument rating instructor aircraft Instruktor přístrojové kvalifikace letouny 
JAA Join aviation authorities Sdružené letecké úřady 
k.  Kapitola 
LAPL Light aircraft pilot license  Průkaz pilota lehkých letadel 
LAPL(A) Light aircraft pilot license aircraft Průkaz pilota lehkých letadel letouny 
LVO Low visibility operations Provoz za podmínek nízké dohlednosti 
MCC Multi crew cooperation Součinnost vícečlenné posádky 
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ME Multi engine Vícemotorový 
MED Medical Zdravotní požadavky 
MEP Multi engine piston Kvalifikace pro vícemotorové letouny 
MLS Microwave landing system Mikrovlnný přistávací systém 
MPL Multi pilot license  Průkaz pilota ve vícečlenné posádce 
n.  Následující 
N/A Not applicable  Nepoužije se 
NDB  Non directional radio beacon Nesměrový radiomaják 
NIGHT Night rating Noční kvalifikace 
NVIS Night vision imagination systém Systém snímání nočního vidění 
OPS  Operations Provoz 
ORA  Organisation requirements Požadavky na organizaci 
PBN Performance based navigation Navigace založená na výkonnosti 
PPL Private pilot license Průkaz soukromého pilota  
PPL(A) Private pilot license aircraft Průkaz soukromého pilota letounů 
RADIO Radio flight information service Druh letové letištní informační služby 
RWY Runway Vzletová a přistávací dráha 
RZ  Registrované zařízení 
s.   Strana 
SE  Single engine Jednomotorový 
SPL Sailplane pilot license Průkaz pilota kluzáků 
Srov.  Srovnej 
VFR Visual flight rules Pravidla pro let za viditelnosti 
VHF Very high frequency  Velmi krátké vlny 
VOR VHF omnidirectional radio range VKV všesměrový radiomaják 
VUT  Vysoké učení technické 
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Příloha č. 1 

Cessna C 172 
 

Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu Cessna C 172, 
která obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, 
omezeních a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu.  
 
Stručný popis letadla 

 
Rozměrový náčrt letounu C 172 

 
Letoun C 172 je jednomotorový, hornokřídlý jednoplošník, který je vybaven 

vzduchem chlazeným čtyřválcovým leteckým motorem Lycoming 0-320-H2AD o výkonu 
170 k, při 2700 ot/min, pevnou dvoulistou vrtulí a tříkolovým pevným podvozkem. Letoun je 
čtyřmístný s hlavním pilotním sedadlem na levé straně. 

Křídlo je celokovové, obdélníkové, dvounosníkové, vyztužené vzpěrou, vybavené 
štěrbinovými klapkami a křidélky. 

Ocasní plochy včetně kormidel jsou celokovové, částečně hmotově vyvážené. 
Řízení ruční je volantové, nožní pedálové. Na pedálech nožního řízení jsou šlapky pro 

ovládání brzd kol hl. podvozku, které ovládají každé kolo samostatně. Ovládání vztlakových 
klapek je elektrické. 

Příďový podvozek je vybaven hydropneumatickým tlumičem, kolo je řiditelné 
nožními pedály. Hlavní podvozek je vybaven diskovými brzdami. 

Palivová soustava obsahuje dvě nádrže (2x27,5GAL, využitelné je 2x25GAL), 
umístěné v náběžné části křídel. Používané palivo je AVGAS 100 LL. 

Olejová soustava je umístěna v prostoru motoru. Používaný olej je Aeroshell 
W15W50. 
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Ovládání letadla 

 
Schéma předletové prohlídky 

 
Postup předletové kontroly: 
 

 Sejmout blokádu řízení. 
 Kontrola zapalování – vypnuto „OFF“. 
 Zapnout hlavní vypínač a zkontrolovat množství paliva, pak vypnout hlavní vypínač 

(Master switch – „OFF“). 
 Nastavit palivový kohout do polohy „obě nádrže“ (BOTH). 
 Dveře zavazadlového prostoru – prověřit a zamknout. 
 Odstranit blokádu směrového kormidla, pokud je nainstalována. 
 Odpojit ukotvení zadní části trupu. 
 Řídící plochy a křidélka – prověřit volnost pohybu a zajištění. 
 Odpojit ukotvení křídel. 
 Kontrola hlavní podvozkové pneumatiky – správné nahuštění. 
 Množství paliva – vizuální kontrola, uzávěr palivové nádrže zajistit. 
 Kontrola množství oleje. (Neprovozovat s menším množstvím oleje než 4Qts. Pro 

delší let doplnit na 6Qts). 
 Před prvním letem dne a při každém doplnění paliva vytáhnout knoflík odkalování 

čističe paliva asi na 4 sekundy, aby se odstranila případná voda a usazeniny. 
 Zkontrolovat uzavření výpustí čističe. Je-li zpozorována voda v palivu, znamená to, že 

palivový systém může obsahovat další vodu. Z tohoto důvodu musí být odkaleny 
pomocí odkalovacích kohoutů také nádrže a palivový kohout a zkontrolována 
přítomnost vody. 

 Vrtule a vrtulový kužel – kontrola poškození, zajištění. 
 Přistávací světla – kontrola stavu a čistoty. 
 Vzduchový filtr karburátoru – kontrola zanesení prachem nebo jinými cizími 

předměty. 
 Vzpěra a pneumatika příďového kola – kontrola stavu a správného nahuštění. 
 Ukotvení přední části trupu – odpojit. 
 Otvor snímače statického vzduchu (levá strana trupu) zkontrolovat průchodnost. 
 Odstranit kryt Pitot-statické trubice a zkontrolovat průchodnost trubice. 
 Zkontrolovat odvzdušnění palivové nádrže – prověřit průchodnost. 
 Křidélka – kontrola volnosti pohybu a zajištění. 
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 Odpojit ukotvení křídla. 
 Kontrola hlavní podvozkové pneumatiky – správné nahuštění. 
 Množství paliva – vizuální kontrola, uzávěr palivové nádrže zajistit. 

 
 
Standardní provozní postupy 
 
Před spuštěním motoru 
 
Předletová prohlídka   - Provedena ukončena 
Sedadla    - Nastavena 
Palivový kohout   - Otevřen v poloze obě nádrže „Both“ 
Radia, elektrické vybavení  - Vypnuto „Off“ 
Brzdy     - Kontrola funkce a zabrzdit 
 
Spouštění motoru 
 
Směs     - Bohatá – tlakem zasunout 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Nastřikování    - Podle potřeby 2-6 zdvihů (nestříkat u teplého motoru) 
Přípusť    - Otevřena na 3-4 mm 
Volnost prostoru   - Prostor u vrtule volný 
Hlavní vypínač   - Zapnut (Oba- BOTH) 
Zapalování    - Spínač „Start „ (uvolnit po rozběhnutí motoru) 
Tlak oleje    - Kontrola 
 
Před vzletem 
 
Parkovací brzda   - Zabrzdit (pro motorovou zkoušku) 
Řízení     - Kontrola volnosti a správnosti pohybu 
Palivový kohout   - Otevřen na BOTH 
Podélné vyvážení   - Dát do polohy vzlet 
Přípusť    - 1700 ot/min 
Motorové přístroje   - Kontrola hodnot 
Ampérmetr    - Kontrola dobíjení 
Ukazatel sání    - Kontrola (ručička v zeleném poli) 
Magneta - Kontrola (poklesy max. 125 ot/min na každém magnetu 

a rozdíl mezi nimi ne větší než 50ot.) 
Ohřev karburátoru   - Kontrola funkce (pokles 50 ot/min) 
Letové přístroje a rádio  - Nastavit 
Autopilot (je-li)   - Vypnut 
Kabinové dveře a okna  - Zavřeny a zajištěny 
Parkovací brzda   - Odbrzdit 
Hlášení    - Připravenost ke vzletu 
Čas     - Stopky, zapsat čas 
 
Vzlet 
 
Normální vzlet 
Vztlakové klapky   - Zasunuty 
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Ohřev karburátoru   - Studený vzduch (vypnut) 
Přípusť    - Plná 
Výškové kormidlo   - Při 60 KIAS nadzdvihnout příďové kolo 
Rychlost stoupání   - 75 - 85 KIAS 
 
Zkrácený vzlet 
 
Vztlakové klapky   - Zasunuty 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch 
Brzdy     - Zabrzdit 
Přípusť    - Plná 
Brzdy     - Uvolnit 
Rychlost stoupání   - 68 KIAS až do přeletění překážky 
 
Cestovní stoupání 
 
Rychlost    - 80-90 KIAS 
Přípusť    - Plná 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout), smí být ochuzena nad 3000 
stop 
 
Cestovní let 
 
Výkon     - 2200 ot/min 
Vyvážení    - Nastavit, podle potřeby 
Směs     - Ochudit pro dosažení max. otáček 
 
Sestup 
 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout) 
Přípusť    - Dle potřeby 
Ohřev karburátoru   - Dle potřeby pro zabránění zamrzání karburátoru 
 
Před přistáním 
 
Palivový kohout   - Otevřen „obě nádrže“ 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout – kontrola) 
Ohřev karburátoru   - Zapnout 
Klapky     - Dle potřeby 
Vyvážit    - 70-80 KIAS (klapky zasunuty) 

- 65-75 KIAS (klapky vysunuty) 
 

Přistání 
 
Normální přistání: 
 
Dosednutí    - Kola hl. podvozku jako první 
Dojezd     - Jemně nechat dosednout příďové kolo 
Brzdy     - Používat minimálně, dle potřeby 
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Přerušené přistání 
 
Přípusť    - Plná 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Klapky     - Zasunout na 20° 
Po dosažení 65 KIAS   - Klapky pomalu zasunout na 0° 
 
Po přistání 
 
Klapky     - Zasunout 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Čas     - Vypnout stopky, zapsat 
 
Zajištění letounu 
 
Parkovací brzda   - Zabrzdit 
Radia, el. Vybavení   - Vypnout 
Směs     - Zastavit motor – tahem plně vysunout ovladač 
Zapalování    - Vypnout „Off“ 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Palivo     - přepnout na L nebo P 
Zámek řízení    - Nasadit 
 
Dle potřeby a situace letoun ukotvit. 
 
Nouzové postupy 
 

Závady v dodávce elektrické energie 
 
Dobíjení abnormálním proudem 
 

Po režimech spouštění motoru a takových, které představují velké elektrické zatížení 
při nízkých otáčkách motoru (např. pojíždění), bude nabití baterie tak nízké, že bude dobíjena 
abnormálním proudem. Avšak po 30 min. cestovního letu by měl ampérmetr indikovat 
normální nabíjecí proud výchylkou menší než je šířka dvou ručiček. Jestliže nabíjecí proud 
zůstává nad touto hodnotou během letu, může dojít k přehřátí baterie a k nadměrnému 
vypařování elektrolytu. Je - li zvýšené napětí způsobeno vadným regulátorem napětí, může 
dojít k poškození částí systému elektroniky. 

Aby se zabránilo této situaci, vypněte polovinu hlavního vypínače ovládací buzení 
alternátoru do polohy „ALT OFF“. Let by měl být ukončen nebo odběr proudu z baterie 
snížen na nejmenší možnou hodnotu, neboť baterie může zásobovat elektrický systém po 
omezenou dobu. Jestliže se napětí baterie sníží pod hodnotu, která umožní provoz 
elektrického systému, spínač alternátoru může být opět zapnut na několik minut až do doby, 
kdy je baterie částečně dobita. 

Nastane-li tento nouzový stav v noci, spínač alternátoru musí být vrácen do polohy 
zapnuto „ALT ON“ před zapnutím přistávacích světel a klapek, potřebných pro přistání. 
 
Nedostatečné dobíjení 
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Jestliže ampérmetr indikuje během letu souvislé vybíjení, alternátor nedodává energii 
do baterie a může být vypnut, neboť obvod alternátoru může být zdrojem nežádoucího 
zatížení elektrického systému. Všechna nepodstatná zařízení by měla být vypnuta a let by měl 
být ukončen co možná nejdříve. 

 
Nepravidelný chod motoru nebo ztráta výkonu 

 
Zanesení svíček 
 

Malé nepravidelnosti chodu motoru během letu mohou být způsobeny jednou nebo 
více svíčkami, které jsou zaneseny karbonem nebo usazeninami olova. To je možné ověřit 
krátkodobým přepnutím zapalování z polohy Obě „BOTH“ do poloh „L“ nebo „R“. 

Zřejmá ztráta výkonu při chodu na jednu řadu svíček je důkazem vady svíčky nebo 
magneta. Předpokládáme, že svíčka je příčinou mnohem pravděpodobnější, proto ochuďte 
směs na doporučenou hodnotu pro cestovní let. Pokud nedojde během několika minut k 
nápravě, zjistíme, zda ke zlepšení chodu motoru nepomůže obohacení směsi. Pokud ne, 
pokračujte na nejbližší letiště za účelem opravy a používejte polohu přepínače zapalování - 
Obě „BOTH“, pokud by velmi nepravidelný chod motoru nevyžadoval použití pouze jedné 
řady svíček. 
 
Závada magneta 
 

Náhlý nepravidelný chod motoru nebo chybné zapalování je obvykle způsobeno 
chybou magneta. Přepnutím přepínače zapalováním z polohy Obě „BOTH“ do poloh „L“ 
nebo „R“ zjistíme, které magneto je vadné. Vyzkoušejte různá nastavení přípusti a obohacení 
směsi. Aby bylo možno určit, zda je možný pravidelný chod na obě magneta. Pokud ne, 
přepněte na dobré magneto a pokračujte na nejbližší letiště za účelem opravy. 
 
Nízký tlak oleje 
 

Indikace nízkého tlaku oleje při normální teplotě oleje může být způsobena závadou v 
ukazateli tlaku oleje nebo redukčním ventilu. Únik oleje z vedení k přístroji není nezbytně 
důvodem pro okamžité nouzové přistání, protože průřez tohoto vedení zabrání náhlé ztrátě 
oleje z nádrže motoru. Vynucené přistání na nejbližším letišti pro zjištění příčiny závady se 
doporučuje. 

Pokud je úplný pokles tlaku oleje doprovázen vzrůstem teploty oleje, je velká 
pravděpodobnost úplného vysazení motoru. Okamžitě snižte výkon motoru a vyberte 
vhodnou plochu pro vynucené přistání. Nevypínejte motor, ponechejte v chodu na volnoběh a 
používejte pouze minimální výkon potřebný k dosažení místa přistání. 
 

Vynucené přistání 
 

Bezpečnostní přistání s pracujícím motorem 
 

Před zahájením přistání mimo letiště proveďte kontrolní průlet nad plochou pro 
přistání pro kontrolu terénu a překážek v bezpečné, ale malé výšce následujícím způsobem: 
 

 průlet nad vybranou plochou s klapkami vysunutými na 20° při rychlosti 70 KIAS, při 
němž se sleduje prostor bodu dotyku pro následné přiblížení na přistání, po dosažení 
bezpečné výšky nad překážkami klapky zasunout, 
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 v poloze po větru vypnout všechny spínače vyjma zapalování a hlavního vypínače, 
 přiblížení s klapkami 40° při rychlosti 70KIAS, 
 před konečným přiblížením odjistit kabinové dveře, 
 před dosednutím vypněte zapalování a hlavní vypínač „OFF“, 
 přistání v mírně natažené poloze. 

 
Nouzové přistání se zastaveným motorem 
 

Při vysazení motoru převeďte letoun do klouzání se zavřenými klapkami rychlostí 80 
KIAS, umožňuje-li to čas, pokuste se nastartovat motor tím, že provedete kontrolu množství 
paliva, polohy palivového kohoutu a nastavení bohatosti směsi. Zkontrolujte také, je-li 
nastřikovací pumpička plně zatlačena a zajištěna a zapalování ve správné poloze. Jestliže 
selžou všechny pokusy, vyberte včas vhodnou plochu a proveďte přistání následovně: 
 
Směs     - Tahem plně vysunout 
Palivový kohout   - Zavřít 
Všechny spínače vyjma hl.  - Vypnout 
Rychlost    - 70-80 KIAS (klapky zasunuty) 
Klapky     - Podle potřeby 
Rychlost    - 65-75 KIAS (klapky vysunuty) 
Hl. vypínač    - Vypnout 
Dveře     - Odjistit před konečným přiblížením 
Přistání    - Lehce natažená poloha 
Brzdy     - Aktivně brzdit 
 
Přistání na vodní plochu 
 

Příprava pro přistání na vodu spočívá v zajištění nebo odhození těžkých předmětů 
umístěných v zavazadlovém prostoru. Dále je třeba připravit kabáty nebo podušky na ochranu 
obličejů pasažérů při dosednutí. Vysílejte MAY DAY na frekvenci 121,5 MHz obsahující 
udání polohy a záměr posádky. 
 
Postup přistání na vodní plochu: 
 

 plánujte přiblížení proti větru, jestliže vane silný vítr a hladina je rozbouřená, 
 jsou-li velké vlny a slabý vítr, přistávejte rovnoběžně s vlnami, 
 přiblížení klapky 40°, udržovat klesání 300 ft/min při rychlosti 70 KIAS, 
 dveře odjistit, 
 udržujte stálé klesání až do bodu dotyku ve vodorovné poloze a vyhněte se podrovnání 

v natažené poloze z důvodu špatného odhadu výšky nad vodní hladinou, 
 v okamžiku dotyku dejte kabáty nebo podušky před obličej, 
 očekávejte, že po dosednutí může následovat druhotný náraz, způsobený odskočením 

letadla, 
 opusťte letoun dveřmi, 
 je-li to nezbytné, otevřete okno, aby se zaplavila oddělení kabiny, tím se vyrovnaly 

tlaky a dveře mohly být otevřeny, 
 po evakuaci kabiny nafoukněte záchranné vesty a člun. 

 
Letoun se udrží nad hladinou jen několik minut. 
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Požáry elektrické soustavy za letu 
 

Prvotní indikaci požáru elektrické soustavy je zápach a pálící se izolace. Okamžitě 
reagujte vypnutím hlavního vypínače „OFF“. Potom omezte na nejmenší možnou míru přívod 
větracího vzduchu tak, aby podmínky pro pokračování požáru byly co nejnepříznivější. Pokud 
je pro pokračování v letu nezbytná některá část elektrické soustavy, pokuste se identifikovat a 
vyřadit z provozu vadný okruh: 
 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Ostatní spínače   - Vypnout 
 

Ověřit stav okruhových jističů k identifikaci vadného okruhu. Ponechat jistič vadného 
okruhu vypnutý. 
 
Hlavní vypínač   - Zapnout 
 

Zapínat postupně spínače do polohy „ON“, ponechte vždy každý spínač na krátkou 
dobu zapnutý, aby mohl být lokalizován zkratovaný okruh. 

Před otevřením větrání se přesvědčte, že požár v části elektrické soustavy je zcela 
uhašen. 
 
Let v podmínkách tvoření námrazy 
 
Úmyslný let v podmínkách tvoření námrazy je zakázán.  
 

 Zapnout vyhřívání Pitot-statické trubice. 
 Otočit letoun zpět nebo změnit výšku, tak aby bylo opuštěno místo tvoření námrazy. 
 Potáhnout ovladač topení v kabině pro max. teplotu odmrazovacího vzduchu. Pro větší 

proudění při redukovaných teplotách nastavit ovladač vzduchu podle požadavků. 
 Otevřít plnou přípusť motoru k dosažení maximálních otáček a omezení tvorby ledu 

na vrtulových listech. 
 Sledovat zamrzání vzduchového filtru karburátoru a podle potřeby aplikovat ohřev. 

Neočekávaná ztráta, by mohla být způsobena zamrznutím karburátoru nebo vstupního 
vzduchového filtru. 

 Ochudit směs pro dosažení max. otáček, jestliže je ohřev karburátoru trvale zapnut. 
 Plánovat bezpečnostní přistání na nejbližším letišti. Při extrémně rychlé tvorbě 

námrazy přistát do terénu na vhodnou plochu. 
 Přistávejte s tím, že námraza o tloušťce 5 mm a větší na náběžné hraně křídel způsobí 

podstatné zvýšení pádové rychlosti. 
 Ponechat zasunuté vztlakové klapky. 
 Je-li možné otevřít boční okénko, oškrábat část námrazy z čelního skla. 
 přiblížení na přistání rychlostí 75 - 85 KIAS, vyvarovat se ostrým zatáčkám, 
 Přistávat na „tři body“. 

 
Radiové a radionavigační prostředky 
 
Garmin GNS 430 
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GNS 430 je letecká zástavbová GPS s IFR certifikací. Samotné zařízení funguje 

zároveň jako COM, VOR (nav), ILS a 12 ch IFR GPS. Barevný display umožňuje pohodlné 
sledování barevné Moving Map obsahující, města, silnice, železnice, řeky, jezera, letiště a 
všechny prostory. 

Vlevo nahoře na digitálním displeji jsou frekvence pro „COM“ s volbou „USE“ (v 
užívání) a „STANDBY“ (předvolba). Rozsah frekvencí radiostanice je 118 – 136 MHz. 
Radiostanice je vždy naladěna na frekvenci, která je zobrazena na display nahoře. 

Vlevo dole na digitálním displeji zobrazuje frekvence „USE“ a „STANDBY“ 
přijímače „NAV“. Ladění kanálů je stejné jako u „COM“ rádia. Ovladač „NAV“ je umístěn 
na pravé straně čelního panelu. Rozsah frekvencí je 108,00 – 117,95 MHz. 

Postup ovládání radiostanice je uveden v letové příručce a detailní popis 
v samostatném manuálu přístroje. 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 S-Mode 

 

 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 nabízí řadu nových technických možností instalace 

zejména v navigačním kompletu GPS/NAV. Zobrazuje indikaci FL, tlakové ALT, letové 
doby, stopky od/do, umožňuje rychlou předvolbu VFR SQ 7000, automatické spouštění do 
ALT po vzletu a vypnutí do „STBY“ po přistání letadla. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například hladina 4000 ft 
bude vysílána od výšky 3950 do 4050 ft. 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah  
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno. 
  



47 
 

Příloha č. 2 
Cessna C 172 RG 

 
Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu Cessna C 172 RG, 

která obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, 
omezeních a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu.  
 
Stručný popis letadla 

 
Rozměrový náčrt letounu C 172 RG 

 
Letoun C 172 RG je jednomotorový, hornokřídlý jednoplošník, který je vybaven 

vzduchem chlazeným čtyřválcovým leteckým motorem Lycoming 0-360-F1AG o výkonu 180 
k, při 2700 ot/min, pevnou dvoulistou vrtulí a tříkolovým zatahovacím podvozkem. Letoun je 
čtyřmístný s hlavním pilotním sedadlem na levé straně. 

Křídlo je celokovové, obdélníkové, dvounosníkové, vyztužené vzpěrou, vybavené 
štěrbinovými klapkami a křidélky. 

Ocasní plochy včetně kormidel jsou celokovové, částečně hmotově vyvážené. 
Řízení ruční je volantové, nožní pedálové. Na pedálech nožního řízení jsou šlapky pro 

ovládání brzd kol hl. podvozku, které ovládají každé kolo samostatně. Ovládání vztlakových 
klapek je elektrické. 

Příďový podvozek je vybaven hydropneumatickým tlumičem, kolo je řiditelné 
nožními pedály. Hlavní podvozek je vybaven diskovými brzdami. 

Palivová soustava obsahuje dvě nádrže (2x33 GAL, využitelné je 2x26 GAL), 
umístěné v náběžné části křídel. Používané palivo je AVGAS 100 LL. 

Olejová soustava je umístěna v prostoru motoru. Používaný olej je Aeroshell 
W15W50. 
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Ovládání letadla 

 
Schéma předletové prohlídky 

 
Postup předletové kontroly: 
 

 Sejmout blokádu řízení. 
 Kontrola zapalování – vypnuto „OFF“. 
 Zapnout hlavní vypínač a zkontrolovat množství paliva, pak vypnout hlavní vypínač 

(Master switch – „OFF“). 
 Nastavit palivový kohout do polohy „obě nádrže“ („BOTH“). 
 Dveře zavazadlového prostoru – prověřit a zamknout. 
 Odstranit blokádu směrového kormidla je-li nainstalována. 
 Odpojit ukotvení zadní části trupu. 
 Řídící plochy a křidélka – prověřit volnost pohybu a zajištění. 
 Odpojit ukotvení křídel. 
 Množství paliva – vizuální kontrola, uzávěr palivové nádrže zajistit. 
 Kontrola množství oleje. (Neprovozovat s menším množstvím oleje než 4 Qts. Pro 

delší let doplnit na 6Qts). 
 Před prvním letem dne a při každém doplnění paliva vytáhnout knoflík odkalování 

čističe paliva asi na 4 sekundy, aby se odstranila případná voda a usazeniny. 
 Zkontrolovat uzavření výpustí čističe. Je-li zpozorována voda v palivu, znamená to, že 

palivový systém může obsahovat další vodu. Z tohoto důvodu musí být odkaleny 
pomocí odkalovacích kohoutů také nádrže a palivový kohout a zkontrolována 
přítomnost vody. 

 Vrtule a vrtulový kužel – kontrola poškození, zajištění. 
 Přistávací světla – kontrola stavu a čistoty. 
 Vzduchový filtr karburátoru – kontrola zanesení prachem nebo jinými cizími 

předměty 
 Vzpěra a pneumatika příďového kola – kontrola stavu a správného nahuštění, kontrola 

dvířek. 
 Ukotvení přední části trupu – odpojit. 
 Otvor snímače statického vzduchu (levá strana trupu) zkontrolovat průchodnost. 
 Odstranit kryt Pitot-statické trubice a zkontrolovat průchodnost trubice. 
 Zkontrolovat odvzdušnění palivové nádrže – prověřit průchodnost. 
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 Křidélka – kontrola volnosti pohybu a zajištění. 
 Odpojit ukotvení křídla. 
 Kontrola hlavních podvozkových noh. 
 Kontrola hlavních podvozkových pneumatik – správné nahuštění. 
 Množství paliva – vizuální kontrola, uzávěr palivové nádrže zajistit. 

 
Standardní provozní postupy 
 
Před spuštěním motoru 
 
Předletová prohlídka   - Provedena ukončena 
Sedadla    - Nastavena 
Palivový kohout   - Otevřen v poloze obě nádrže „BOTH“ 
Radia, elektrické vybavení  - Vypnuto „OFF“ 
Podvozek    - Vysunut 
Brzdy     - Kontrola funkce a zabrzdit 
 
Spouštění motoru 
 
Směs     - Bohatá – tlakem zasunout 
Vrtule     - Jemný úhel – tlakem zasunout 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Nastřikování    - Podle potřeby 2-6 zdvihů (nestříkat u teplého motoru) 
Přípusť    - Otevřena na 3-4 mm 
Volnost prostoru   - Prostor u vrtule volný 
Hlavní vypínač   - Zapnut (Oba – „BOTH“) 
Zapalování    - Spínač „START“ (uvolnit po rozběhnutí motoru) 
Tlak oleje    - Kontrola 
 
Před vzletem 
 
Parkovací brzda   - Zabrzdit (pro motorovou zkoušku) 
Řízení     - Kontrola volnosti a správnosti pohybu 
Palivový kohout   - Otevřen v poloze obě nádrže „BOTH“ 
Podélné vyvážení   - Dát do polohy vzlet 
Přípusť    - 1800 ot/min 
Motorové přístroje   - Kontrola hodnot 
Ampérmetr    - Kontrola dobíjení 
Ukazatel sání    - Kontrola (ručička v zeleném poli) 
Vrtule     - Snížit otáčky na hrubý úhel a zpět (2x) 
Magneta    - Kontrola (poklesy max. 150ot/min na každém magnetu 
a rozdíl 

mezi nimi ne větší než 50ot.) 
Ohřev karburátoru   - Kontrola funkce (pokles 50 ot/min) 
Letové přístroje a rádio  - Nastavit 
Autopilot (je-li)   - Vypnut 
Kabinové dveře a okna  - Zavřeny a zajištěny 
Parkovací brzda   - Odbrzdit 
Hlášení    - Připravenost ke vzletu 
Čas     - Stopky, zapsat čas 
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Vzlet 
 
Normální vzlet 
 
Vztlakové klapky   - Zasunuty 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch (vypnut) 
Přípusť    - Plná 
Výškové kormidlo   - Při 55 KIAS nadzdvihnout příďové kolo 
Rychlost stoupání   - 70 - 80 KIAS 
Brzdy     - Zabrzdit ihned po vzletu 
Podvozek    - Zasunout ve stoupání 
 
Zkrácený vzlet 
 
Vztlakové klapky   - Zasunuty 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch 
Brzdy     - Zabrzdit 
Přípusť    - Plná 
Brzdy     - Uvolnit 
Rychlost stoupání   - 63 KIAS až do přeletění překážky 
Podvozek    - Zasunout po přeletění překážky 
 
Cestovní stoupání 
 
Rychlost    - 85-95 KIAS 
Přípusť    - 25 inHg a 2500ot/min 
Palivový kohout   - Otevřen na „BOTH“ 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout), smí být ochuzena nad 3000 
ft 
Klapky krytu    - Otevřeny podle potřeby 
 
Cestovní let 
 
Výkon     - 15-25 inHg a 2100-2700ot/min 
Vyvážení    - Nastavit podle potřeby 
Směs     - Ochudit pro dosažení max. otáček 
Klapky krytu    - Zavřeny 
 
Sestup 
 
Palivový kohout   - Otevřen na „BOTH“ 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout) 
Přípusť    - Dle potřeby 
Ohřev karburátoru   - Dle potřeby pro zabránění zamrzání karburátoru 
Klapky krytu    - Zavřeny 
Klapky     - Podle potřeby (0-10° pod 130 KIAS, 10-30° pod 100 
KIAS) 
 
Podvozek může být vysunut pod 140 KIAS pro zvýšení rychlosti klesání. 
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Před přistáním 
 
Palivový kohout   - Otevřen na „BOTH“ 
Podvozek    - Vysunout 
Podvozek - Kontrola pohledem na hlavní podvozek a indikaci 

(zelená světla) 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout – kontrola) 
Ohřev karburátoru   - Zapnout 
Vrtule     - Jemný úhel – tlakem zasunout 
Klapky     - Dle potřeby 
Vyvážit    - 70-80 KIAS (klapky zasunuty) 

- 65-75 KIAS (klapky vysunuty) 
Přistání 
 
Normální přistání 
 
Rychlost    - 65 - 75 KIAS (bez klapek) 
Klapky     - Dle potřeby 
Rychlost    - 60 - 70 KIAS (klapky vysunuty) 
Dosednutí    - Kola hl. podvozku jako první 
Dojezd     - Jemně nechat dosednout příďové kolo 
Brzdy     - Používat minimálně, dle potřeby 
 
Přerušené přistání 
 
Přípusť    - Plná 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Klapky     - Zasunout na 20° 
Rychlost stoupání   - 55 KIAS 
Po dosažení 65 KIAS   - Klapky pomalu zasunout na 0° 
Klapky krytu    - Otevřeny 
 
Po přistání 
 
Klapky     - Zasunout 
Ohřev karburátoru   - Studený vzduch – tlakem vypnuto 
Čas     - Vypnout stopky, zapsat 
Klapky krytu    - Otevřeny 
 
Zajištění letounu 
 
Parkovací brzda   - Zabrzdit 
Přípusť    - 1000 ot/min 
Radia, elektrické vybavení  - Vypnout 
Směs     - Zastavit motor – tahem plně vysunout ovladač 
Přípusť    - Stáhnout po zastavení motoru 
Zapalování    - Vypnout „OFF“ 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Zámek řízení    - Nasadit 
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Dle potřeby a situace letoun ukotvit. 
 
Nouzové postupy 
 

Závady v dodávce elektrické energie 
 
Dobíjení abnormálním proudem 
 

Po režimech spouštění motoru a takových, které představují velké elektrické zatížení 
při nízkých otáčkách motoru (např. pojíždění), bude nabití baterie tak nízké, že bude dobíjena 
abnormálním proudem. Avšak po 30 min. cestovního letu by měl ampérmetr indikovat 
normální nabíjecí proud výchylkou menší než je šířka dvou ručiček. Jestliže nabíjecí proud 
zůstává nad touto hodnotou během letu, může dojít k přehřátí baterie a k nadměrnému 
vypařování elektrolytu. Je - li zvýšené napětí způsobeno vadným regulátorem napětí, může 
dojít k poškození částí systému elektroniky. 

Aby se zabránilo této situaci, vypněte polovinu hlavního vypínače ovládací buzení 
alternátoru do polohy „ALT OFF“. Let by měl být ukončen nebo odběr proudu z baterie 
snížen na nejmenší možnou hodnotu, neboť baterie může zásobovat elektrický systém po 
omezenou dobu. Jestliže se napětí baterie sníží pod hodnotu, která umožní provoz 
elektrického systému, spínač alternátoru může být opět zapnut na několik minut až do doby, 
kdy je baterie částečně dobita. 

Nastane-li tento nouzový stav v noci, spínač alternátoru musí být vrácen do polohy 
zapnuto „ALT ON“ před zapnutím přistávacích světel a klapek, potřebných pro přistání. 
 
Nedostatečné dobíjení 
 

Jestliže ampérmetr indikuje během letu souvislé vybíjení, alternátor nedodává energii 
do baterie a může být vypnut, neboť obvod alternátoru může být zdrojem nežádoucího 
zatížení elektrického systému. Všechna nepodstatná zařízení by měla být vypnuta a let by měl 
být ukončen co možná nejdříve. 

 
Nepravidelný chod motoru nebo ztráta výkonu 

 
Zanesení svíček 
 

Malé nepravidelnosti chodu motoru během letu mohou být způsobeny jednou nebo 
více svíčkami, které jsou zaneseny karbonem nebo usazeninami olova. To je možné ověřit 
krátkodobým přepnutím zapalování z polohy Obě „BOTH“ do poloh „L“ nebo „R“. 

Zřejmá ztráta výkonu při chodu na jednu řadu svíček je důkazem vady svíčky nebo 
magneta. Předpokládáme, že svíčka je příčinou mnohem pravděpodobnější, proto ochuďte 
směs na doporučenou hodnotu pro cestovní let. Pokud nedojde během několika minut k 
nápravě, zjistíme, zda ke zlepšení chodu motoru nepomůže obohacení směsi. Pokud ne, 
pokračujte na nejbližší letiště za účelem opravy a používejte polohu přepínače zapalování - 
Obě „BOTH“, pokud by velmi nepravidelný chod motoru nevyžadoval použití pouze jedné 
řady svíček. 
 
Závada magneta 
 

Náhlý nepravidelný chod motoru nebo chybné zapalování je obvykle způsobeno 
chybou magneta. Přepnutím přepínače zapalováním z polohy - Obě „BOTH“ do poloh „L“ 
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nebo „R“ zjistíme, které magneto je vadné. Vyzkoušejte různá nastavení přípusti a obohacení 
směsi. Aby bylo možno určit, zda je možný pravidelný chod na obě magneta. Pokud ne, 
přepněte na dobré magneto a pokračujte na nejbližší letiště za účelem opravy. 
 
Nízký tlak oleje 
 

Indikace nízkého tlaku oleje při normální teplotě oleje může být způsobena závadou v 
ukazateli tlaku oleje nebo redukčním ventilu. Únik oleje z vedení k přístroji není nezbytně 
důvodem pro okamžité nouzové přistání, protože průřez tohoto vedení zabrání náhlé ztrátě 
oleje z nádrže motoru. Vynucené přistání na nejbližším letišti pro zjištění příčiny závady se 
doporučuje. 

Pokud je úplný pokles tlaku oleje doprovázen vzrůstem teploty oleje, je velká 
pravděpodobnost úplného vysazení motoru. Okamžitě snižte výkon motoru a vyberte 
vhodnou plochu pro vynucené přistání. Nevypínejte motor, ponechejte v chodu na volnoběh a 
používejte pouze minimální výkon potřebný k dosažení místa přistání. 
 

Vynucené přistání 
 
Bezpečnostní přistání s pracujícím motorem 
 

Před zahájením přistání mimo letiště proveďte kontrolní průlet nad plochou pro 
přistání pro kontrolu terénu a překážek v bezpečné, ale malé výšce následujícím způsobem: 
 

 průlet nad vybranou plochou s klapkami vysunutými na 20° při rychlosti 65 KIAS, při 
němž se sleduje prostor bodu dotyku pro následné přiblížení na přistání. Po dosažení 
bezpečné výšky nad překážkami klapky zasunout, 

 v poloze po větru vypnout všechny spínače vyjma zapalování a hlavního vypínače, 
 podvozek vysunout, 
 přiblížení s klapkami 30° při rychlosti 65 KIAS, 
 před konečným přiblížením odjistit kabinové dveře, 
 před dosednutím vypněte zapalování a hlavní vypínač „OFF“, 
 přistání v mírně natažené poloze. 

 
Nouzové přistání se zastaveným motorem 
 

Při vysazení motoru převeďte letoun do klouzání se zavřenými klapkami rychlostí 
80KIAS, umožňuje-li to čas, pokuste se nastartovat motor tím, že provedete kontrolu 
množství paliva, polohy palivového kohoutu a nastavení bohatosti směsi. Zkontrolujte také, 
je-li nastřikovací pumpička plně zatlačena a zajištěna a zapalování ve správné poloze. Jestliže 
selžou všechny pokusy, vyberte včas vhodnou plochu a proveďte přistání následovně: 
 
Směs     - Tahem plně vysunout 
Palivový kohout   - Zavřít 
Všechny spínače vyjma hl.  - Vypnout 
Podvozek    - Vysunout 
Klapky     - Podle potřeby 
Rychlost    - 65-75 KIAS 
Hl. vypínač    - Vypnout 
Dveře     - Odjistit před konečným přiblížením 
Přistání    - Lehce natažená poloha 
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Brzdy     - Aktivně brzdit 
Přistání na vodní plochu 
 

Příprava pro přistání na vodu spočívá v zajištění nebo odhození těžkých předmětů 
umístěných v zavazadlovém prostoru. Dále je třeba připravit kabáty nebo podušky na ochranu 
obličejů pasažérů při dosednutí. Vysílejte MAY DAY na frekvenci 121,5 MHz obsahující 
udání polohy a záměr posádky. 
 
Postup přistání na vodní plochu: 
 

 plánujte přiblížení proti větru, jestliže vane silný vítr a hladina je rozbouřená, 
 jsou-li velké vlny a slabý vítr, přistávejte rovnoběžně s vlnami, 
 podvozek zasunut, 
 přiblížení klapky 20-30°, udržovat klesání 300 ft/min při rychlosti 60 KIAS, 
 dveře odjistit,  
 udržujte stálé klesání až do bodu dotyku ve vodorovné poloze a vyhněte se 

podrovnání v natažené poloze z důvodu špatného odhadu výšky nad vodní 
hladinou, 

 v okamžiku dotyku dejte kabáty nebo podušky před obličej, 
 očekávejte, že po dosednutí může následovat druhotný náraz, způsobený 

odskočením letadla, 
 opusťte letoun dveřmi, 
 je-li to nezbytné, otevřete okno, aby se zaplavila oddělení kabiny, tím se vyrovnaly 

tlaky a dveře mohly být otevřeny, 
 po evakuaci kabiny nafoukněte záchranné vesty a člun. 

 
Letoun se udrží nad hladinou jen několik minut. 

 
Postupy při poruše podvozku 
 
Podvozek nelze zasunout 
 
Hlavní vypínač   - Zapnut 
Páka podvozku   - Kontrola (plně nahoře) 
Pojistky podvozku a čerpadla - Zasunuty 
Kontrolky zasunutí podvozku - Kontrola 
Páka podvozku   - Zacyklovat 
Pohon podvozku   - Kontrola funkce (ampérmetr a hluk) 
 
Podvozek nelze vysunout 
 
Hlavní vypínač   - Zapnut 
Páka podvozku   - Vysunuta 
Pojistky podvozku a čerpadla - Zasunuty 
Nouzové ruční čerpadlo - Vysunout držadlo a čerpat (pokračovat do nárůstu 

odporu - asi 35 cyklů) 
Kontrolky vysunutí podvozku - Kontrola 
Nouzové ruční čerpadlo  - Přestat čerpat 
 
Přistání bez podvozku 
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Podvozek    - Zasunut 
Pojistky podvozku a čerpadla - Zasunuty 
RWY - Vyberte nejdelší dráhu s pevným povrchem (pokud je k 

dispozici) 
Klapky     - 30° (v konečném přiblížení) 
Rychlost    - 65 KIAS. 
Dveře     - Odjistit 
Hlavní vypínač a avionika  - Vypnuto, pokud je jistota přistání 
Při dotyku    - Mírně nataženo 
Směs     - Zastavit motor – tahem plně vysunout ovladač 
Zapalování    - Vypnuto 
Palivový kohout   - Zavřít 
Letadlo    - Evakuovat 
 
Přistání bez signalizace uzamčení 
 
Úkony před přistáním   - Provedeny 
Přiblížení    - Normální (plné klapky) 
Pojistky podvozku a čerpadla - Zasunuty 
Přistání    - Natažená poloha, přistát tak jemně, jak je to možné 
Brzdy     - Nezbytné minimum 
Pojíždění    - Pomalu a opatrně 
Motor     - Vypnout před kontrolou podvozku 
 
Přistání s poškozeným příďovým podvozkem (nebo poškozenou pneu) 
 
Volné předměty   - Přesunout do zavazadlového prostoru 
Cestující    - Přesunout na zadní sedadla 
Úkony před přistáním   - Provedeny 
RWY     - Pokud možno hladký tvrdý povrch 
Klapky     - 30° 
Dveře     - Odjistit před dotykem 
Hlavní vypínač a avionika  - Vypnuto, pokud je jistota přistání 
Při dotyku    - Mírně nataženo 
Směs     - Zastavit motor – tahem plně vysunout ovladač 
Zapalování    - Vypnuto. 
Palivový kohout   - Zavřít 
Výškové kormidlo - Udržovat příďový podvozek nad zemí tak dlouho, jak je 

to možné 
Letadlo    - Evakuovat jakmile se zastaví 
 
Přistání s poškozenou pneu hlavního podvozku 
 
Přiblížení    - Normální (plné klapky) 
Při dotyku - Nepoškozené kolo první, držte letadlo mimo prázdnou 

pneu tak dlouho, jak je to možné pomocí křidélek 
Směrové řízení - Udržovat pomocí brzdy na nepoškozeném kole podle 

potřeby 
 
Požáry elektrické soustavy za letu 
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Prvotní indikaci požáru elektrické soustavy je zápach a pálící se izolace. Okamžitě reagujte 
vypnutím hlavního vypínače „OFF“. Potom omezte na nejmenší možnou míru přívod 
větracího vzduchu tak, aby podmínky pro pokračování požáru byly co nejnepříznivější. Pokud 
je pro pokračování v letu nezbytná některá část elektrické soustavy, pokuste se identifikovat a 
vyřadit z provozu vadný okruh: 
 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Ostatní spínače   - Vypnout 
 

Ověřit stav okruhových jističů k identifikaci vadného okruhu. Ponechat jistič vadného 
okruhu vypnutý. 
 
Hlavní vypínač   - Zapnout 
 

Zapínat postupně spínače do polohy „ON“, ponechte vždy každý spínač na krátkou 
dobu zapnutý, aby mohl být lokalizován zkratovaný okruh. 
 

Před otevřením větrání se přesvědčte, že požár v části elektrické soustavy je zcela 
uhašen. 
 
Let v podmínkách tvoření námrazy 
 
Úmyslný let v podmínkách tvoření námrazy je zakázán.  
 

 Zapnout vyhřívání Pitot-statické trubice. 
 Otočit letoun zpět nebo změnit výšku, tak aby bylo opuštěno místo tvoření 

námrazy. 
 Potáhnout ovladač topení v kabině pro max. teplotu odmrazovacího vzduchu. Pro 

větší proudění při redukovaných teplotách nastavit ovladač vzduchu podle 
požadavků. 

 Otevřít plnou přípusť motoru k dosažení maximálních otáček a omezení tvorby 
ledu na vrtulových listech. 

 Sledovat zamrzání vzduchového filtru karburátoru a podle potřeby aplikovat 
ohřev. Neočekávaná ztráta by mohla být způsobena zamrznutím karburátoru nebo 
vstupního vzduchového filtru. 

 Ochudit směs pro dosažení max. otáček, jestliže je ohřev karburátoru trvale zapnut. 
 Plánovat bezpečnostní přistání na nejbližším letišti. Při extrémně rychlé tvorbě 

námrazy přistát do terénu na vhodnou plochu. 
 Přistávejte s tím, že námraza o tloušťce 5mm a větší na náběžné hraně křídel 

způsobí podstatné zvýšení pádové rychlosti. 
 Ponechat zasunuté vztlakové klapky. 
 Je-li možné otevřít boční okénko, oškrábat část námrazy z čelního skla. 
 Přiblížení na přistání rychlostí 80 - 90 KIAS, vyvarovat se ostrým zatáčkám. 
 Přistávat na „tři body“. 

 
Radiové a radionavigační prostředky 
 
Garmin GNS 430 
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GNS 430 je letecká zástavbová GPS s IFR certifikací. Samotné zařízení funguje 

zároveň jako COM, VOR (nav), ILS a 12 ch IFR GPS. Barevný display umožňuje pohodlné 
sledování barevné Moving Map obsahující, města, silnice, železnice, řeky, jezera, letiště a 
všechny prostory. 

Vlevo nahoře na digitálním displeji jsou frekvence pro „COM“ s volbou „USE“ (v 
užívání) a „STANDBY“ (předvolba). Rozsah frekvencí radiostanice je 118 – 136 MHz. 
Radiostanice je vždy naladěna na frekvenci, která je zobrazena na display nahoře. 

Vlevo dole na digitálním displeji zobrazuje frekvence „USE“ a „STANDBY“ 
přijímače „NAV“. Ladění kanálů je stejné jako u „COM“ rádia. Ovladač „NAV“ je umístěn 
na pravé straně čelního panelu. Rozsah frekvencí je 108,00 – 117,95 MHz. 

Postup ovládání radiostanice je uveden v letové příručce a detailní popis 
v samostatném manuálu přístroje. 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 S-Mode 

 

 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 nabízí řadu nových technických možností instalace 

zejména v navigačním kompletu GPS/NAV. Zobrazuje indikaci FL, tlakové ALT, letové 
doby, stopky od/do, umožňuje rychlou předvolbu VFR SQ 7000, automatické spouštění do 
ALT po vzletu a vypnutí do „STBY“ po přistání letadla. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například hladina 4000 ft 
bude vysílána od výšky 3950 do 4050 ft. 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah  
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno. 
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Příloha č. 3 
Piper PA 28-180 

 
Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu Piper PA 28-180, 

která obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, 
omezeních a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu.  
 
Stručný popis letadla 
 

 
Rozměrový náčrt letounu PA 28-180 

 
Letoun PA 28-180 je jednomotorový, dolnokřídlý jednoplošník, který je vybaven 

vzduchem chlazeným čtyřválcovým leteckým motorem Avco - Lycoming 0-360-A4A o 
výkonu 133 kW (180 k) při 2700 ot/min, dvoulistou pevnou vrtulí Sensenich a tříkolovým 
pevným podvozkem. Letoun je čtyřmístný s hlavním pilotním sedadlem vpředu na levé 
straně. 

Křídlo je celokovové, dvounosníkové bez vzpěr, vybavené štěrbinovými klapkami a 
křidélky. Ocasní plochy včetně kormidel jsou celokovové, vodorovná ocasní plocha je 
plovoucí. 

Řízení ruční je volantové, nožní pedálové. Na pedálech nožního řízení jsou šlapky pro 
ovládání brzd kol hlavního podvozku, které ovládají každé kolo samostatně. Ovládání 
vztlakových klapek je elektrické. 

Příďový podvozek je vybaven hydropneumatickým tlumičem, kolo je řiditelné 
nožními pedály. Hlavní podvozek je vybaven diskovými brzdami. 

Palivová soustava obsahuje dvě nádrže (2 x 95 litrů), umístěné v náběžné části křídel. 
Používané palivo je AVGAS 100 LL. 

Olejová soustava je umístěna v prostoru motoru. Používaný olej je Aeroshell SAE 30. 
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Ovládání letadla 
 

 
Schéma předletové prohlídky 

 
Vizuálně zkontrolujte letoun z hlediska všeobecného stavu během obchůzky letounu. 

Odkalení nádrží - před prvním letem dne, po každém plnění. 
 

Status letadla    - Letuschopný 
Status posádky    - Schopná 
Potřebná dokumentace   - Na palubě 
Počasí      - Vyhovující 
Zavazadla     - Zvážena a upevněna 
Palivo, centráž    - Spočítané,v limitech 
Letový plán     - Naplánovaný, podaný, schválený 
Mapy a navigační vybavení   - Na palubě 
Výkon, dolet     - Spočítán, bezpečný 
Ostatní vybavení    - Sluchátka, kyslíkové masky, kotvy 
 
Kabina 
 
Řízení      - Odjistit 
Směs      - Plně chudá 
Magneta     - Vypnuta 
Battery master    - „ON“ 
Palivoměry     - Kontrola množství 
Výstražné tablo   - Kontrola žárovek 
Battery master    - „OFF“ 
Vztlakové klapky    - Kontrola vysunutí (ponechat vysunuté) 

 
Pravé křídlo 
 
Vztlaková klapka    - Kontrola upevnění (musí mít mírnou vůli) 
Křidélko     - Volnost pohybu, upevnění, závěsy, táhlo 
Koncový oblouk    - Kontrola (záblesky, polohová světla, světlomet) 
Závěsy křídla     - Kontrola 
Náběžná hrana    - Kontrola 
Nádrže     - Kontrola množství, barvy paliva, odkalení 
Víčko nádrže     - Kontrola zajištění 
Vstup vzduchu    - Kontrola zanesení 
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Hlavní podvozek    - Kontrola prokluzu (červená ryska) 
- Kontrola správného nahuštění pneumatiky 
- Kontrola stavu pláště pneumatiky 
- Kontrola správného nahuštění tlumiče 
- Kontrola úniku hydraulické kapaliny 
- Kontrola stavu brzd 
 

Příď 
 
Olej      - Kontrola množství 
Vstupy do motoru    - Bez nečistot 
Vrtule      - Kontrola náběžných hran, protočit 
Příďový podvozek    - Kontrola prokluzu (červená ryska) 

- Kontrola správného nahuštění pneumatiky 
- Kontrola stavu pláště pneumatiky 
- Kontrola správného nahuštění tlumiče - 5cm 
- Kontrola úniku hydraulické kapaliny 

Řídící tyč, špalky    - Odstraněny 
Čelní sklo     - Čisté 
Palivový filtr     - Odkalit před prvním letem dne a po každém                                                                                    
plnění 
 
Levé křídlo 
 
Vstup vzduchu    - Kontrola zanesení 
Nádrže     - Kontrola množství, barvy paliva, odkalení 
Víčko nádrže     - Kontrola zajištění 
Hlavní podvozek    - Kontrola prokluzu (červená ryska) 

- Kontrola správného nahuštění pneumatiky 
- Kontrola stavu pláště pneumatiky 
- Kontrola správného nahuštění tlumiče 
- Kontrola úniku hydraulické kapaliny 
- Kontrola stavu brzd 

Náběžná hrana    - Kontrola 
Snímač pádové rychlosti   - Kontrola funkčnosti 
Pitot-statická trubice   - Kontrola průchodnosti 
Koncový oblouk    - Kontrola (záblesky, polohová světla, světlomet) 
Závěsy křídla     - Kontrola 
Křidélko    - Volnost pohybu, upevnění, závěsy, táhlo 
Vztlaková klapka    - Kontrola upevnění (musí mít mírnou vůli) 
 
Trup 
 
Snímače statického tlaku   - Kontrola zanesení 
Vstup vzduchu    - Kontrola zanesení 
Dveře zavazadlového prostoru - zajištěny a zamknuty 
 
Ocasní plochy 
 
Svislé ocasní plochy    - Kontrola upevnění a volnosti 
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Vodorovné ocasní plochy   - Kontrola upevnění a volnosti 
Antény     - Kontrola 
 
Standardní provozní postupy 
 
Po vstupu do kabiny 
 
Ukotvení, špalky    - Odstraněny 
Mapy a navigační vybavení   - Na palubě 
Sedačka, pásy    - Nastavit a zajistit 
Dveře      - Zavřít a zajistit 
Pasažéři     - Poučeni 
 
Spouštění motoru 
 
Palivový kohout    - „ON“ 
Vztlakové klapky    - Zasunuty 
Okruhové jističe    - Zasunuty 
Ohřev karburátoru    - „OFF“ 
Směs      - Bohatá 
Přípusť     - 1 cm od volnoběhu (studený ½ cm) 
Elektrické spínače   - „OFF“  
Parkovací brzda    - Zabrzdit 
Nouzový statický tlak   - „OFF“ 
Battery master    - „ON“ 
Alternátor    - „ON“ 
Palivové čerpadlo   - „ON“ 
Magneto levé     - „ON“ 
Navigační, záblesková světla  - Dle potřeby 
Výstražné tablo    - Jak požadováno, test 
Nastřikovací pumpička   - Dle potřeby, pouze studený start (max. 3x) 
Prostor okolo vrtule    - Kontrola volnosti 
Startér      - „ON“ (max. 10 sek.) 
 
Po nahození motoru 
 
Přípusť    - 1000 ot/min 
Tlak oleje     - Do 30 sekund jinak motor vypnout 
Magneto pravé    - „ON“ 
Palivové čerpadlo   - „OFF“ 
Dobíjení    - Kontrola (8-15 jednotek) 

 
Poznámka: 

Tlak oleje musí do 30 sekund naběhnout jinak motor vypnout. v případě, že motor 
nenastartuje napoprvé, druhý pokus provádět po pauze 30 sekund a další pokusy provádět po 
pauze 2 minut. 
 
Před pojížděním 
 
Hodiny     - Nastavit 
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Motorové přístroje    - Kontrola 
Rádio master     - „ON“ 
ATIS      - Dle potřeby 
Povolení     - Vyžádat 
Rádio a navigační vybavení  - „ON“, test 
Frekvence, kurzy    - Nastavit 
Odpovídač    - Nastavit kód, „STBY“ 
Výškoměr     - Nastavit QNH 
Prostor pojíždění    - Kontrola volnosti 
Brzdy      - Kontrola funkčnosti po rozjezdu 
 
Na vyčkávacím místě 
 
Parkovací brzda    - Zabrzdit 
Přípusť    - 1000 - 1200 ot/min 
Dveře, okno    - Zavřeno, zajištěno 
Sedačky, pásy    - Nastaveno, zajištěno 
Řízení      - Kontrola volnosti do krajních poloh 
Palivový kohout    - Přepnout na nádrž s větším množstvím paliva 
Vyvážení     - elektrické „ON“, nastavit neutrál 
Vztlakové klapky    - 0° asfalt, 25° krátká RWY 
Okruhové jističe    - Zasunuty 
Ohřev karburátoru    - „OFF“ 
Směs      - Bohatá 
Palivoměry     - Kontrola množství paliva 
Motorové přístroje    - Kontrola 
Gyrokompas     - Sesouhlasit s kompasem, kontrola 
Výškoměr     - Nastavené QNH 
Elektrické spínače    - „ON“ dle potřeby 
Palivové čerpadlo    - „ON“ 
Přípusť     - 2000 ot/min 
Magneta     - Kontrola (poklesy max. 125 ot/min na každém  

magnetu a rozdíl mezi nimi ne větší než 50ot.) 
Ohřev karburátoru    - „ON“, kontrola poklesu otáček, „OFF“ 
Dobíjení    - Kontrola 
Okruhové jističe    - Kontrola zasunutí 
Motorové přístroje    - Kontrola 
Výstražné tablo    - Kontrola žárovek 
Přípusť     - 1000 ot/min 
Autopilot, klimatizace   - „OFF“ 
Vyhřívání Pitotovy trubice   - Dle potřeby 
Odpovídač     - „ON“, „ALT“ 
Čas      - Zapsat vzlet 
Prostor      - Kontrola prostoru, hlášení 
 
Vzlet  
Přípusť     - Plná 
Výškové kormidlo   - Při 55 KIAS nadzdvihnout příďové kolo 
Rychlost stoupání   - 70 KIAS, zabrzdit kola 
Vztlakové klapky    - Zasunout 
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Vyvážení     - Dle potřeby 
Přípusť     - stáhnout o 30 – 50 ot/min v bezpečné výšce 
Palivové čerpadlo    - „OFF“, v bezpečné výšce 
 
Zkrácený vzlet 
 
Brzdy      - Zabrzdit 
Vztlakové klapky    - 25° 
Přípusť     - Plná 
Brzdy      - Uvolnit 
Výškové kormidlo    - Odpoutat při 55 KIAS (dle hmotnosti) 
Akcelerovat     - 64 KIAS (dle hmotnosti) 
Vztlakové klapky    - Opatrně zasunout 
Akcelerovat    - 76 KIAS po přeletění překážky 
 
Cestovní stoupání 
 
Ohřev karburátoru    - „OFF“ 
Směs      - Bohatá 
Rychlost    - 87 KIAS 
 
Cestovní let 
 
Přípusť     - 2300 - 2500 ot/min (viz. výkonnostní tabulky) 
Směs      - Ochudit dle potřeby nad 5000 ft  
Vyvážení    - Nastavit, podle potřeby 
 
Sestup 
 
Přípusť    - Dle potřeby  
Ohřev karburátoru   - Dle potřeby pro zabránění zamrzání karburátoru 
Směs     - Bohatá (tlakem zasunout) 
  
 
Po větru 
 
Brzdy      - Kontrola prošlápnutím 
Palivový kohout    - Přepnout na nádrž s větším množstvím paliva 
Palivoměry     - Kontrola množství paliva 
Motorové přístroje    - Kontrola 
Směs     - Bohatá  
Autopilot, klimatizace   - „OFF“ 
Pásy      - Kontrola dotažení 
Hlášení     - Pozice 
 
Base leg 
Ohřev karburátoru   - Zapnout 
Směs     - Bohatá  
Přípusť    - 1500 ot/min 
Vztlakové klapky    - 10° 
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Palivové čerpadlo    - „ON“ 
Rychlost     - 75 - 80 KIAS 
Vyvážení    - Nastavit, podle potřeby 
 
Finále 
 
Vztlakové klapky   - 25° - 40° 
Rychlost     - 66 - 70 KIAS 
Vyvážení    - Nastavit, podle potřeby 
RWY      - Kontrola volnosti 
Hlášení    - Finále 
 
Přerušené přistání 
 
Přípusť    - Plná  
Ohřev karburátoru    - „OFF“ 
Rychlost     - 76 KIAS 
Vztlakové klapky    - pomalu zavřít na 10° 
 
Úkony po opuštění dráhy 
 
Přípusť     - 1000 ot/min 
Ohřev karburátoru    - „OFF“ 
Palivové čerpadlo    - „OFF“ 
Odpovídač     - „STBY“ 
Vztlakové klapky    - Zasunout 
Čas      - Zaznamenat 
 
Úkony před vypnutím motoru 
 
Letadlo     - Přídí proti větru 
Přípusť     - 1000 ot/min 
Elektrické spínače    - „OFF“ 
Směs      - Plně ochudit 
Magneta     - „OFF“ 
Battery master, alternátor   - „OFF“ 
 
Nouzové postupy 
 

Vysazení motoru 
 
Vysazení motoru během rozjezdu 
 
Přípusť     - Volnoběh 
Vztlakové klapky    - Zasunout 
Brzdy      - Brzdit přerušovaně 
Palivový kohout    - „OFF“ 
Směs      - Plně ochudit 
Palivové čerpadlo    - „OFF“ 
Magneta     - „OFF“ 
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Battery master, alternátor   - „OFF“ 
 
Vysazení motoru okamžitě po vzletu 
 
Rychlost     - Udržovat bezpečnou rychlost 
Výběr plochy     - Přistávat před sebe (max. se vyhnout překážkám) 
Vztlakové klapky    - Dle potřeby 
Palivový kohout    - „OFF“ 
Směs      - Plně ochudit 
Palivové čerpadlo    - „OFF“ 
Magneta     - „OFF“ 
Battery master, alternátor   - „OFF“ 
 
Vysazení motoru za letu 
 
Rychlost     - 76 KIAS 
Výběr plochy    - Vhodná plocha pro nouzové přistání 
Obnovení výkonu   
Palivový kohout  - Přepnout na nádrž s větším množstvím paliva 
Palivové čerpadlo    - „ON“ 
Ohřev karburátoru    - „ON“ 
Směs      - Bohatá 
Motorové přístroje    - Kontrola 
Magneta     - Kontrola L+P 
Startér      - Pokud se vrtule neprotáčí 
 
V případě, že motor nezačne pracovat dokončit nouzové přistání. 
 
Ztráta otáček (zamrznutí karburátoru) 
 
Ohřev karburátoru    - „ON“ 
Směs      - Nastavit pro nejhladší chod motoru 
Ohřev karburátoru  - „OFF“, nebo nastavit minimální vyhřívání (nutné pro 

předcházení zamrzání karburátoru) 
Přípusť     - Nastavit požadované otáčky 
Směs     - Bohatá  
 
Pokles tlaku oleje a zvýšení teploty oleje 
 
Výkon motoru    - Snížit 
Vysazení motoru   - Možné 
Bezpečnostní přistání   - Na nejbližším vhodném letišti 
 
Nízký tlak oleje bez zvýšení teploty oleje 
 
Bezpečnostní přistání   - Na nejbližším vhodném letišti 
Ztráta tlaku paliva 
 
Palivové čerpadlo    - „ON“ 
Palivový kohout  - Přepnout na nádrž s větším množstvím paliva 
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Ucpáni systému statického tlaku 
 
Ventil nouzového statického tlaku  - Odjistit 
Boční okno a ventilační otvory  - Zavřeny 
Vyhřívání kabiny    - Zapnuto 
Odmrazování štítku    - Otevřeno  
 
Chyba výškoměru při otevřeném ventilu nouzového statického tlaku (umístěn pod levou 
stranou palubní desky) je méně než 50 ft (jestli není udáno jinak). 
 

Nouzové přistání 
 
Nouzové přistání s nepracujícím motorem 
 
Vztlakové klapky    - Dle potřeby (s klapkami rychlost pod 66 KIAS ) 
Palivový kohout    - „OFF“ 
Směs      - Plně ochudit 
Palivové čerpadlo    - „OFF“ 
Magneta     - „OFF“ 
Battery master, alternátor   - „OFF“ 
Před dosednutím    - Dotáhnout pásy, otevřít kabinu 
 
Bezpečnostní přistání s pracujícím motorem 
 
Rychlost    - Dle potřeby 
Vztlakové klapky   - 25° 
Vybraná plocha   - Provést průlet nad plochou 
Rádio, elektrické spínače  - „OFF“ 
Vztlakové klapky na finále  - 40° 
Rychlost    - 60 KIAS 
Battery master    - „OFF“ 
Před dosednutím    - Otevřít kabinu 
Bod dotyku    - Lehce natažený letoun 
Magneta     - Vypnuta 
Brzdy     - Aktivně brzdit 
 
Přistání s porušenou pneumatikou 
 
Vztlakové klapky   - Dle potřeby 
Přiblížení na přistání   - Jako za normálních podmínek 
Bod dotyku     - Nejdříve neporušená pneumatika 
 

Požáry na letounu 
 
Požár za letu 
Rychlost     - 76 KIAS 
Výběr plochy    - Vhodná plocha pro nouzové přistání 
Palivový kohout    - „OFF“ 
Přípusť     - Volnoběh 
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Směs      - Plně ochudit (po dotočení motoru) 
Palivové čerpadlo    - „OFF“ 
Vyhřívání kabiny    - Vypnuto 
Odmrazování štítku    - Zavřeno  
Vztlakové klapky    - Dle potřeby (s klapkami rychlost pod 66 KIAS) 
Magneta     - „OFF“ 
Battery master, alternátor   - „OFF“ 
Před dosednutím    - Dotáhnout pásy, otevřít kabinu 
 
Požár elektroinstalace 
 
Battery master, alternátor   - „OFF“ 
Větrání     - Otevřít 
Vyhřívání kabiny    - Vypnuto 
Odmrazování štítku    - Zavřeno  
 
V případě požáru uvnitř kabiny použít ruční hasící přístroj, přistát na nejbližším vhodném 
letišti. 
 
Jestliže zmizí požár a elektrická energie je nezbytná pro pokračování v letu 
 
Battery master    - „ON“ 
Okruhové jističe   - Kontrola 
Rádio, elektrické spínače  - „ON“ (po jednom se zpožděním – lokalizace požáru) 
Větrání     - Otevřít (pouze je-li požár kompletně uhašen) 
 
Požár v kabině letounu 
 
Battery master    - „OFF“ 
Vyhřívání kabiny    - Vypnuto  
Větrání     - Zavřeno 
Hasicí přístroj    - Použít  
 
Požár na křídle 
 
Polohová světla   - „OFF“ 
Záblesková světla   - „OFF“ 
Vyhřívání Pitotovy trubice  - „OFF“ 
 
Doporučeno vykonávat skluz pro udržení plamenů od palivové nádrže a kabiny, přistát na 
nejbližším vhodném letišti. 
 
Let v podmínkách tvoření námrazy 
 
Úmyslné lety v podmínkách tvoření námrazy jsou zakázány. 
 

 Zapnout vyhřívání Pitot-statické trubice. 
 Otočit letoun zpět nebo změnit výšku, tak aby bylo opuštěno místo tvoření námrazy. 
 Potáhnout ovladač topení v kabině pro max. teplotu odmrazovacího vzduchu. Pro větší 

proudění při redukovaných teplotách nastavit ovladač vzduchu podle požadavků. 
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 Otevřít plnou přípusť motoru k dosažení maximálních otáček a omezení tvorby ledu 
na vrtulových listech. 

 Sledovat zamrzání vzduchového filtru karburátoru a podle potřeby aplikovat ohřev. 
Neočekávaná ztráta, by mohla být způsobena zamrznutím karburátoru nebo vstupního 
vzduchového filtru. 

 Ochudit směs pro dosažení max. otáček, jestliže je ohřev karburátoru trvale zapnut. 
 Plánovat bezpečnostní přistání na nejbližším letišti. Při extrémně rychlé tvorbě 

námrazy přistát do terénu na vhodnou plochu. 
 Přistávejte s tím, že námraza o tloušťce 5 mm a větší na náběžné hraně křídel způsobí 

podstatné zvýšení pádové rychlosti. 
 Ponechat zasunuté vztlakové klapky. 
 Je-li možné otevřít boční okénko, oškrábat část námrazy z čelního skla. 
 přiblížení na přistání rychlostí 70 - 75 KIAS, vyvarovat se ostrým zatáčkám, 
 Přistávat na „tři body“. 

 
Elektroinstalace 

 
Ampérmetr indikuje 0 (výstražné tablo ALT INOP) 
 
Alternátor     - „OFF“ 
Okruhový jistič alternátoru  - Zkontrolovat (resetovat) 
Alternátor     - „ON“ 
Ampérmetr     - Stále indikuje 0 
Alternátor     - „OFF“ 
Nevýznamné elektrické vybavení - „OFF“ 
Přistání    - Na nejbližším vhodném letišti 
 
Elektrické přepětí (20 A nad známým odběrem) 
 
Alternátor     - „ON“ 
Battery master    - „OFF“ 
 
Delší provozování jen v případě poruchy elektrické instalace. 

 
Při poklesu zátěže alternátoru 
Nevýznamné elektrické vybavení - „OFF“ 
Přistání    - Na nejbližším vhodném letišti 

 
Bez poklesu zátěže alternátoru 
Alternátor     - „OFF“ 
Battery master    - Dle potřeby 
Přistání    - Na nejbližším vhodném letišti 
 
Očekávejte úplnou poruchu elektroinstalace 

 
Radiové a radionavigační prostředky 
 
Garmin GNS 430 
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GNS 430 je letecká zástavbová GPS s IFR certifikací. Samotné zařízení funguje 

zároveň jako COM, VOR (nav), ILS a 12 ch IFR GPS. Barevný display umožňuje pohodlné 
sledování barevné Moving Map obsahující, města, silnice, železnice, řeky, jezera, letiště a 
všechny prostory. 

Vlevo nahoře na digitálním displeji jsou frekvence pro „COM“ s volbou „USE“ (v 
užívání) a „STANDBY“ (předvolba). Rozsah frekvencí radiostanice je 118 – 136 MHz. 
Radiostanice je vždy naladěna na frekvenci, která je zobrazena na display nahoře. 

Vlevo dole na digitálním displeji zobrazuje frekvence „USE“ a „STANDBY“ 
přijímače „NAV“. Ladění kanálů je stejné jako u „COM“ rádia. Ovladač „NAV“ je umístěn 
na pravé straně čelního panelu. Rozsah frekvencí je 108,00 – 117,95 MHz. 

Postup ovládání radiostanice je uveden v letové příručce a detailní popis 
v samostatném manuálu přístroje. 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 S-Mode 

 

 
 
Odpovídač Garmin GTX 330 nabízí řadu nových technických možností instalace 

zejména v navigačním kompletu GPS/NAV. Zobrazuje indikaci FL, tlakové ALT, letové 
doby, stopky od/do, umožňuje rychlou předvolbu VFR SQ 7000, automatické spouštění do 
ALT po vzletu a vypnutí do „STBY“ po přistání letadla. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například hladina 4000 ft 
bude vysílána od výšky 3950 do 4050 ft. 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah  
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno. 
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Příloha č. 4 
Zlín Z 142 

 
Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu Zlín Z 142, která 

obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, omezeních 
a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu.  
 
Stručný popis letounu 

Rozměrový náčrt letounu 
 
Letoun Z 142 je dvoumístný, dolnokřídlý, jednomotorový, samonosný jednoplošník se 

šestiválcovým řadovým invertním motorem M 337AK, s hydraulicky stavitelnou vrtulí V 500 
A. 

Trup je smíšené konstrukce. Střední nosná část trupu je příhradové konstrukce, je 
svařena z ocelových trubek a kryta karoserii ze skelných laminátů. Zadní část trupu je 
poloskořepina. Konstrukce pilotních sedadel umožňuje použití zádových padáků. Pilotní 
sedadla v uspořádání "vedle sebe" jsou přestavitelné do 4 poloh. Hlavní pilotní sedadlo je 
levé. Za sedadly je zavazadlový prostor. Kryt kabiny se otvírá posouváním dopředu a má 
zařízení pro nouzový odhoz. Pro zajištění krytu kabiny v částečně pootevřené poloze slouží 
aretace. 

Křídlo je celokovové s hlavním a pomocným nosníkem. Konstrukce křídla je u trupu 
dělená. Půdorys je obdélníkový. Potah křídla je z duralového plechu, plátovaného hliníkem. 
Vztlakové klapky a křidélka jsou štěrbinové, celokovové, rozměrově shodné. Ocasní plochy 
jsou samonosné celokovové konstrukce potažené duralovým plechem. Kormidla jsou částečně 
hmotově a aerodynamicky vyvážena. Výškové kormidlo má jednu odlehčovací a jednu 
ovladatelnou vyvažovací plošku. Směrové kormidlo má pevnou vyvažovací plošku. 
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Řízení letounu je dvojité. Zahrnuje řízení výškového kormidla a křidélek, směrového 
kormidla, příďového kola, ovládání vztlakových klapek, vyvažovačích plošek, ovládání 
motoru a vrtule. Ruční řízení je pákové, nožní pedálové s ovládáním brzd hlavních kol. 
Výškové a příčné řízení je táhlové, směrové řízení je ovládáno táhly a lany. Řízení příďového 
kola je spřaženo se směrovým řízením. Ovládání vztlakových klapek a vyvažovacích plošek 
je mechanické. Motor je ovládán táhlem přípusti, rukojetí bohatosti směsi a táhlem 
kompresoru. Otáčky vrtule se ovládají táhlem. 

Přistávací zařízení je tříkolové a sestává z hlavního a příďového podvozku. Hlavní 
podvozek tvoří ploché ocelové pružiny, uchycené na nosníku centroplánu. Kola podvozku 
jsou vybavena hydraulickými diskovými brzdami s automatickým vymezováním vůle. Šlapky 
brzd, umístěné na pedálech nožního řízení, ovládají brzdy kol hlavního podvozku samostatně. 
Parkovací brzda ovládá brzdy obou kol hlavního podvozku současně. Příďový podvozek má 
hydropneumatický tlumič a tlumič bočních kmitů. Kolo je řiditelné pedály nožního řízení. 

Motor M 337 AK je pístový, čtyřdobý, vzduchem chlazený, invertní, řadový 
šestiválec, levotočivý s ventilovým rozvodem a vačkovým hřídelem na hlavách válců a 
nízkotlakým vstřikováním paliva do prostoru před sací ventily. Motor je bez reduktoru, má 
plnící kompresor a je způsobilý pro akrobacii a lety na zádech. Vrtule V 500 A je dvoulistá, 
hydraulicky stavitelná s konstantními otáčkami. Vrtulové listy jsou zhotoveny z duralu. 

Hlavní palivové nádrže jsou v náběžné části křídel u trupu (2x60 l). Přídavné palivové 
nádrže jsou na koncích křídel (2x50 l). Akrobatická nádrž je v trupu letounu (5 l). Používané 
palivo je AVGAS 100 LL. 

Olejová nádrž je před protipožární stěnou v motorovém prostoru. Palivová a olejová 
soustava umožňuje provádět akrobacii a lety na zádech (pouze ve třídě akrobatické a cvičné). 
Používaný olej Aeroshell W100. 

Elektrická soustava je jednovodičová, napětí stejnosměrné sítě je 28 V. Hlavním 
zdrojem elektrické energie je dynamo o výkonu 600W, poháněné přímo motorem. Záložním 
zdrojem je baterie 25 Ah. 
 
Ovládání letadla 

Schéma předletové prohlídky 
 

Postup předletové prohlídky 
 
Kabina 
 
Řízení     - Odjistit (uvolnit západku na řídicí páce), volnost 
pohybu 
Magneta    - Vypnuta 
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Nouzový odhoz krytu kabiny  - Zajištěn 
Kontrola napětí baterie  - Zapnout hlavní vypínač a úsekový spínač „Baterie“ 

- Kontrola napětí baterie 
- Vypnout hlavní vypínač a úsekový spínač „Baterie“ 

Volné předměty   - Upevnit nebo odstranit 
Před akrobacií    - Vyjmout polštáře 
Před samostatným letem - Vyjmout polštář nebo padák z neobsazeného sedadla, 

upínací pásy na volném sedadle svázat 
Kontrola tlaku v pásnici  – Tlak min. 150 kPa 
Kryt kabiny    - Čistota a průhlednost skel, posouvání, zajištění v 
zavřené poloze 
Trup 
 
Povrch trupu    - Kontrola 
 
Ocasní plochy 
 
Povrch     - Kontrola 
Volnost pohybu kormidel  - Kontrola 
Vůle v uložení kormidel   - Kontrola 
Vůle odlehčovacích plošek  - Kontrola 
Připojení táhla odlehčovací plošky - Kontrola 
 
Pravé křídlo 
 
Odtoková hrana   - Kontrola 
Vztlakové klapky   - Kontrola 
Křidélka    - Volnost pohybu, vůle v uložení, upevnění závaží, 
povrch 
Konec křídla    - Přídavná nádrž – stav povrchu, množství paliva, 
uzavření 
Povrch křídla    - Kontrola 
Náběžná hrana   - Kontrola 
 
Palivo a olej 
 
Množství paliva    - Kontrola 
Uzavření hlavních nádrží   - Kontrola 
Množství oleje    - Kontrola 
Uzavření olejové nádrže   - Kontrola 
 
Hlavní podvozek 
 
Pneumatiky    - Stav a tlak v pneumatice 190 kPa  
Stav podvozkové pružiny   - Kontrola 
 
Motorové kryty, vrtule a příďový podvozek 
 
Uzamčení zámků krytů  - Kontrola 
Vrtulové listy    - Nepoškozeny 
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Clona chlazení válců    - Dle teploty vzduchu 
Záslepky chlazení klikové skříně  - Dle teploty vzduchu 
Pneumatika příďového kola  - Stav a tlak v pneu 250 kPa  
Stlačení a funkce tlumiče  - Kontrola 
 
Levé křídlo 
 
Náběžná hrana   - Kontrola 
Pitotova trubice   - Sejmout kryt, čistota otvorů 
Snímač náporového tlaku  - Čistota otvoru 
Povrch křídla    - Kontrola 
Konec křídla    - Přídavná nádrž - stav povrchu, množství paliva, 
uzavření 
Křidélko    - Volnost pohybu, vůle v uložení, upevnění závaží, 
povrch 
Vztlakové klapky   - Kontrola 
Odtoková hrana   - Kontrola 
Před nočním létáním 
 
Kontrola osvětlení - Přístroje, kabina, svítilna na mapu, polohová světla, 

pojížděcí světlomet, přistávací světlomet (max. 3 
sekundy), protisrážkový maják 

 
Standardní provozní postupy 
 
Před vstupem do kabiny 
 
Hl. vypínač a magneta   - Poloha „0“ 
Předletová kontrola    - Provedena 

 
U motoru, který stál déle než 2 hodiny nutno ručně protočit za vrtuli (min. 6x – 

vyloučení hydraulického rázu, nasátí směsi). 
 
Po vstupu do kabiny 
 
Sedadla, pásy     - Seřídit, připoutat 
Nožní a ruční řízení   - Volnost pohybu 
Vztlakové klapky   - Kontrola funkce 
Vyvážení    - Výškové kormidlo – neutrál, směrové kormidlo - 
neutrál 
Brzdy - Kontrola funkce sešlápnutím brzdových pedálů, 

kontrola funkce parkovací brzdy  
Hlavní vypínač   - Zapnout 
Úsekové spínače   - Zapnout „Baterie“, „Generátor“, „Startér“, „Letové 
přístroje“ 
Funkce motorových přístrojů  - Kontrola 
Signalizace - Stlačením tlačítka „Kontrola Pitot systému“ ověřit 

funkci varování pádové rychlosti (signální zvonek), 
vytápění Pitotovy trubice (bílé světlo) 
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Poznámka: Před kontrolou signalizace nutno zapnout spínač „Vytápění Pitot“ a po 
kontrole spínač vypnout. 

 
Spouštění motoru 
 
Palivový kohout   - Přepnout do polohy 2. P (pravá) 
Přípusť a ovládání směsi  - Dle podmínek 
Ruční čerpadlo   - Tlak 20 - 30 kPa  
Nastřikovací čerpadlo   - Nastříkat palivo 
Protočit motor    - Ručním protáčením za vrtuli (pouze u studeného 
motoru) 
Ovládání vrtule   - Tlakem max. (minimální úhel) 
Kompresor    - Zapnout 
Prostor vrtule    - Volný 
Magneta    - Zapnout  
Spouštěč    - Stisknout tlačítko spouštěče 
Otáčky motoru   - Upravit na 1 000 ot/min 
Tlak oleje    - Min. 120 kPa do 10 sekund 
Směs     - Chudá 
 
Po spuštění motoru 
 
Otáčky     - 1000 ot/min - 2 až 5 minut (dle teploty vnějšího 
vzduchu) 

- 1500 ot/min - po dobu nutnou k ohřátí motoru pro 
motorovou zkoušku 
 

Během ohřívání motoru kontrolovat plynulý chod motoru při všech polohách 
palivového kohoutu („Levá nádrž“, „Pravá nádrž“, „Levá a Pravá nádrž“). Po kontrole 
přepnout na „Pravá nádrž“, kontrolovat funkci generátoru a dobíjení baterie (při otáčkách 
1800 ot/min, musí zhasnout červené kontrolní světlo Generátor a VA metr musí ukazovat 
napětí 26 - 28 V, proud - dobíjení nebo 0), ostatní vybavení a přístroje (horizont, rádio, atd.) 

 
Hodnoty pro motorovou zkoušku - Teplota hlav min. 120°C, teplota oleje min. 25°C, tlak 

oleje min. 350 kPa  
 
Pojíždění 
 
Parkovací brzda   - Ovládání parkovací brzdy uvolnit, 2x plně sešlápnout 
brzdy 
Brzdy     - Při zahájení pojíždění ověřit činnosti brzd 
Ovládání vrtule   - Tlakem max. (minimální úhel)  
 

Upozornění: Pojíždění je povoleno pouze se zasunutými vztlakovými klapkami, při 
pojíždění musí být horizont zajištěn, není-li rozběhnut gyroskop. 

Poznámky: Rychlost pojíždění přizpůsobit stavu terénu, překážkám, síle a směru 
větru. Při pojíždění se letoun řídí směrově nožním řízením, v zatáčkách o malém poloměru 
brzdami. 
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Na vyčkávacím místě 
 
Otáčky     - Dobíjecí – min. 1500 ot/min 
Řízení     - Volnost pohybu 
Vyvážení    - Neutrální poloha 
Klapky     - Poloha „Vzlet“ 
Palivový kohout    - Poloha 2. P (pravá) 
Množství paliva    - Kontrola 
Úsekové spínače   - Zapnuty 
Tlak dusíku v pásnici   - Min. 150 kPa  
Kompresor    - Zapnut 
Ovládání vrtule   - Tlakem max. (minimální úhel) 
Magneta    - Zapnuta  
Hlavní vypínač   - Zapnut 
Směs     - Chudá 
Motorové přístroje   - Kontrola 
Výškoměr    - Seřídit 
Upínací pásy    - Zapnuty 
Kabina     - Zavřena a zajištěna 
Gyrokompas, umělý horizont  - Odjistit 
 
Vzlet 
 
Přípusť motoru   - Plynule maximální 
Řídící páka - Normál, při rychlosti 80 - 90 km/h mírným přitažením 

zvednout příďový podvozek 
Odpoutání    - Při rychlosti 90 - 100 km/h 
Rozlet     - Do rychlosti 120 km/h ve třídě A, U, 130 km/h ve třídě 
N 
Stoupání    - Po dosažení příslušné rychlosti přejít plynule do 
stoupání 
Rychlost pro stoupání   - 140 km/hod 
Úprava režimu motoru   - plnění 1,0, otáčky 2600 ot/min 
V 50 metrech    - pomalu zavřít klapky 
Vyvážit    - na rychlost 140 km/hod 
 
Po větru 
 
Palivový kohout    - Poloha 2. P (pravá) 
Množství paliva    - Kontrola 
Hodnoty na přístrojích  - Kontrola 
Kompresor    - Zapnout 
Směs     - Chudá 
Brzdy     - Prošlápnout, kontrola jejich chodu 
Upínací pasy    - Kontrola 
Hlášení     - Pozice 
 
Po 3. zatáčce 
 
Rychlost    -Snížit na 160 km/hod, plnící tlak asi  0,5 - 0,6 
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Klapky     - Poloha „Vzlet“ 
Zapnutí kompresoru   - Kontrola 
Ovládání vrtule   - Tlakem max. (minimální úhel) 
Vyvážení    - Na rychlost 160 km/hod, při klesání asi 3 m/s 
Prostor 4. zatáčky   - Kontrola 
 
Po 4. zatáčce 
 
Rychlost přiblížení   - 130 km/h IAS ve třídě A, U, 140 km/h IAS ve třídě N  
Klapky     - Poloha „Vzlet“ nebo „Přistání“ podle uvážení pilota 
Vyvážení    - Dle potřeby 
Podrovnání - Začátek ve výšce 7 m nad RWY, ukončení ve výšce 1 

m nad RWY 
Výdrž     - Plynulým přitahováním řídicí páky snižovat rychlost 
letu 
Přistání    - Pozvolným dotažením řídicí páky dosednout na hlavní 
podvozek Dosednutí příďového kola   - Při rychlosti max. 80 - 90 km/h IAS 
Dojezd - Řídicí páka - neutrál (pro zkrácení dojezdu možno 

použít brzdy pod 100 km/h IAS) 
 
Po přistání (po vyjetí z RWY) 
 
Otáčky motoru   - Dobíjecí (1500-1600 ot/min) 
Klapky     - Zavřít 
Kompresor    - Vypnout 
Vyvážení    - Výškové kormidlo i směrové kormidlo - neutrál 
Úsekové spínače   - Vypnout dle potřeby  
 
Vypnutí motoru 
 
Teplota    - Ochladit hlavy válců na teplotu pod 140° C 
Přípusť    - 1000 ot/min 
Radiostanice    - Vypnout 
Magneta    - Vypnout ("0") 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Úsekové spínače   - Vypnout 
 
Po vypnutí před opuštěním letounu 
 
Kontrola    - Magneta, hlavní vypínač a úsekové spínače v poloze 
„Vypnuto“ 
Palivový kohout   - Zavřít 
Řízení     - Zajistit 
Parkovací brzda   - Zabrzdit 
Kabina     - Zavřít 
 
Příprava před letem na vývrtky 
 
Volné předměty   - Odstranit volné předměty z kabiny 
Baterie     - Kontrola hladiny elektrolytu 
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Samostatný let - Vyjmout polštář nebo padák z neobsazeného sedadla, 
zajistit pásy na volném sedadle 

Hmotnosti a centráž   - Kontrola 
Přídavné nádrže   - Vypustit palivo 
 
Úkony za letu před akrobacií 
 
Řízení     - Kontrola funkce a vyvážení (neutrál) 
Palivový kohout   - Přepnout na nádrž 1. L (levá) 
Kompresor    - Vypnutý nebo zapnutý (dle rozhodnutí pilota) 
Vrtule - Otáčky 2750 ot/min (kompresor vypnutý) nebo 2600 

ot/min (kompresor zapnutý) 
Směs     - Chudá do výšky 1 500 m MSA (nad 1 500 m obohatit) 
Klapky     - Zavřeny 
Kabina     - Zavřena a zajištěna 
Kontrola přístrojů   - motorové přístroje - v přípustných mezích  
Tlak dusíku v pásnici   - Min. 150 kPa  
Akcelerometr     - Seřídit na "O" 
Upínací pásy    - Zapnuty a dotaženy 
Bezpečná výška   - Kontrola výškoměru 
Volnost prostoru   - Zatáčka o 360° 
 
Vybírání vývrtek a pádů 
 

Pokud je provádění takových manévrů na daném letounu povoleno. Vybírání vývrtek 
se provádí způsobem popsaným níže. 
 
Normální vývrtka 
 
Přípusť    - Volnoběh 
Směrové kormidlo   - Plná výchylka proti směru zatáčení. 
Výškové kormidlo - Bezprostředně po dokončení proti zásahu směrovým 

kormidlem plynule potlačit řídící páku nejméně do 
poloviny výchylky mezi neutrální polohou a polohou 
plně potlačeno, v rozmezí 1 až 2 sekund, bez použití 
křidélek 

Po zastavení otáčení   - Směrové kormidlo – neutrál 
Výškové kormidlo    - Plynulým přitažením páky vybrat letoun ze 
střemhlavého letu 
 

Upozornění: Při nedodržení stanoveného postupu vybírání vývrtky je možné, že 
vývrtka bude vybrána s větším přetočením. Za normální se považuje přetočení do jedné 
otočky od počátku proti zásahu po jedné otočce vývrtky a do 1,5 otočky od počátku proti 
zásahu u vývrtek s větším počtem otoček. Během potlačení řídící páky se síla na této páce 
zvětšuje 
z počáteční hodnoty asi 200 N na hodnotu asi 250 N. Při potlačení za dobu kratší než 1 
sekunda je nárůst síly větší, prodloužení doby zásahu výškovým kormidlem přes 2 sekundy 
může vést ke zvětšení přetočení při vybírání vývrtky. 

Poznámky: Po uvedení letounu do vývrtky je autorotační pohyb charakterizován 
postupným zvyšováním úhlové rychlosti až na hodnotu 180° za sekundu, dosahovanou během 
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třetí otočky, kdy lze vývrtku pokládat za ustálenou. Při vybírání vývrtky po dvou a více 
otočkách se doporučuje při potlačení řídící páky používat obou paží. Ztráta výšky po 
provedení a vybrání vývrtky: 

- po 1 otočce cca 300 m, 
- po 3 otočkách cca 550 m, 
- po 6 otočkách cca 700 m. 

Při nedodržení stanoveného postupu vybírání vývrtky je možné, že vývrtka bude 
vybrána s větší ztrátou výšky. 
 
Vývrtka na zádech 
 
Přípusť    - Volnoběh 
Směrové kormidlo   - Plná výchylka proti směru zatáčení 
Výškové kormidlo - Současně nebo max. ¼ otočky po proti zásahu 

směrovým kormidlem přitáhnout řídící páku 
Po zastavení otáčení - Směrové kormidlo – neutrál, výškové kormidlo – 

neutrál, dále plynulým přitažením řídící páky vybrat 
letoun ze střemhlavého letu 

 
Neúmyslné vývrtky 
 
Vztlakové klapky   - Zavřít (v případě, že jsou vysunuty) 
Určit      - Polohu a smysl vývrtky 
Směrové kormidlo   - Plně vyšlápnout proti smyslu otáčení 
Výškové kormidlo   - Potlačit při normální vývrtce 

- Přitáhnout při zádové vývrtce 
Po zastavení otáčení    - Vybrat letoun ze střemhlavého letu 
 

Poznámka: Zvýšená přípusť motoru (až do plné přípusti) v žádném případě nezhoršuje 
vybírání pádů a vývrtek. 
 
Chyby při vybírání vývrtek 
 

Při nedodržení stanoveného postupu při vybírání vývrtek je nebezpečí, že vývrtka 
bude vybrána se značným zpožděním. Při opačném sledu postupu použití kormidel při 
vybírání vývrtky nedojde k ukončení autorotace. V tomto případě je nutno dodržet následující 
postup vrátit ruční i nožní řízení do polohy odpovídající prováděné vývrtce. Provést vybrání 
vývrtky dle postupu výše. 
 
Pády 
 
Varování - Letoun je vybaven signalizací přetažení (akustický 

signál - zvonek) 
Normální let    - Výškové kormidlo - potlačit bez použití křidélek  

- Směrové kormidlo - neutrál 
Zatáčka     - Křidélka a nožní řízení do neutrální polohy 

- potlačením řídící páky urychlit na bezpečnou rychlost 
letu 
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Upozornění: Ztráta výšky při pádu je v rozmezí 30 ÷ 70 m. Při vybírání pádu je možno 
zmenšit výšku potřebnou pro vybrání zvýšením výkonu motoru. 

Dojde-li po pádu k autorotaci, vrátit ruční i nožní řízení do polohy odpovídající 
prováděné vývrtce a provést vybrání dle postupu výše. 
 
Nouzové postupy 
 

Vysazení motoru 
 
Vysazení motoru při rozjezdu 
Přípusť    - Volnoběh 
Brzdy     - Plně sešlápnout 
Palivový kohout   - Zavřít 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Překážky    - Vyhnout se čelnímu nárazu 
 
Vysazení motoru po vzletu 
Rychlost    - Potlačit řídicí páku a udržovat min 145 km/hod 
Směr letu - Ohled na výšku a překážky ve směru letu (provádět jen 

nejnutnější změny směru letu) 
Vztlakové klapky   - Podle potřeby a situace 
Palivový kohout   - Vypnout 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Hasicí zařízení   - Podle uvážení pilota 
 
Vysazení motoru při cestovním letu po trati 
 
Rychlost    - Udržovat 160 +/- 5 km/hod 
Palivový kohout   - Přepnout na stranu s větším množstvím paliva 
Tlak paliva    - Zvýšit ručním čerpadlem a nastřikovací pumpou 
Magneta    - Kontrola zapnutí  
Prostor nouzového přistání  - Vyhledat prostor s ohledem na překážky a vítr 
Spouštění motoru   - Zkoušet pouze ve větší výšce než 300 m nad terénem 
Ve výšce pod 300 m    - Nezkoušet spuštění motoru, provést nouzové přistání 
 

Nouzové přistání 
 
Rychlost    - 140 – 150 km/hod 
Plocha pro přistání   - Výběr vhodné plochy dle konfigurace terénu 
Směr pro přistání   - Dle směru a síly větru 
Palivový kohout    - Zavřít 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Upínací pásy    - Dotáhnout 
Vztlakové klapky   - Dle potřeby 
Dosednutí    - Na hlavní podvozek 
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Požár motoru nebo palivové soustavy 
 
Požár na zemi 
 
Palivový kohout   - Zavřít 
Přípusť    - Plná 
Hasicí přístroj motoru   - Uvést v činnost 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
 
Po provedení těchto úkonů opustit kabinu letounu. 
 
Požár za letu 
 
Palivový kohout   - Zavřít 
Přípusť    - Maximální 
Hasicí přístroj motoru   - Uvést v činnost (při požáru motoru) 
Magneta    - Vypnout (po zastavení motoru) 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Rychlost klouzání   - Upravit na 140 km/hod 
 
Po uhašení požáru provést nouzové přistání.  
 

V případě, že po použití hasicího přístroje motoru nedošlo k uhašení požáru, provádět 
skluz vpravo a vlevo nebo zvýšit rychlost klouzání. Jestliže do kabiny vnikají zplodiny z 
hoření, uzavřít topení. Nepokoušet se spustit motor po uhašení požáru.  

 
Poruchy elektrické soustavy 

 
Porucha generátoru 
 
Při rozsvícení červeného signálního světla „Generátor“ je generátor mimo provoz a elektrický 
proud je odebírán z baterie. 
 
VA metr    - Kontrola napětí v síti a odběru proudu z baterie 
Spínač „Generátor“   - Vypnout 
Ostatní spínače - Vypnout všechny spotřebiče, které nejsou nutné pro 

dokončení letu 
Přistání    - Přistát do 30 minut na nejbližším vhodném letišti  
  

Upozornění: Po ukončení letu s poruchou generátoru musí být baterie před dalším 
letem zkontrolována a ošetřena. 
 
Nízký tlak oleje 
 
Při poklesu tlaku oleje pod dovolenou hodnotu (červená radiální čára na tlakoměru oleje). 
 
Výkon motoru    - Snížit dle možnosti 
Přistání    - Přistát co nejdříve 
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Při poklesu tlaku oleje pod 100 kPa začne vstřikovací čerpadlo motoru obohacovat 
směs, až dojde (asi za 1 minutu) k zastavení motoru. 

 
Jiné poruchy 

 
Pokles tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku 
 

Při poklesu tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku pod 150 kPa ihned přerušit let a 
přistát na nejbližším letišti. Během letu se pokud možno vyhnout přetížení nosné soustavy. 
 
Propálení sběrače výfuků 
 

Je-li v kabině cítit výfukové plyny, je nutno ihned zavřít vytápění kabiny a kabinu 
vyvětrat. 
 
Porucha signalizace pádové rychlosti 
 

Nefunguje-li varování pádové rychlosti za letu – věnujte zvýšenou pozornost rychlosti 
přiblížení na přistání a letům s nízkými rychlostmi. 
 
Poruchy přístrojů 
 

Na základě zhodnocení situace za letu rozhodnout o dokončení letu, o přistání na 
nejbližším vhodném letišti nebo o provedení bezpečnostního přistání. 

 
Let v podmínkách tvoření námrazy 
 
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou zakázány. 
 
Vyskytne-li se za letu námraza, je třeba postupovat podle následujících instrukcí. 
 
Spínač vytápění Pitot   - Zapnout 
Výška letu    - Změnou výšky letu opustit oblast tvoření námrazy 
Topení     - Zapnout přívod teplého vzduchu na čelní sklo 
Větrání    - Zavřít 
Přistání - Dle situace (jestliže námraza pokračuje, přistát co 

nejdříve) 
 

Doporučení pro přistání: vyvarovat se ostrých zatáček přistávací klapky ponechat v 
poloze zavřeno rychlost přiblížení 135 – 145 km/hod dle tloušťky námrazy přistát na 3 body. 
 
Opuštění letounu padákem 
 
Směr     - Nad neobydlenou krajinu 
Vyvážení    - Dle potřeby 
Magneta    - Vypnout 
Palivový kohout   - Zavřít 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Nouzový odhoz krytu kabiny - Zatáhnout za páku nouzového odhozu, zámek krytu 

kabiny neotvírat 
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Odhození krytu kabiny  - Rukou směrem nahoru 
Sluchátka    - Odhodit vně kabiny 
Upínací pásy    - Odepnout, ramenní pásy odhodit směrem dozadu 
 
Postup opuštění letounu z levého sedadla směrem doleva 

Levou ruku vysunout z kabiny směrem dolů a dozadu za současného otáčení těla 
směrem doleva; vysunutou rukou se opřít o křídlo. Přepadnout (převalit se) přes levý okraj 
kabiny, opřít se pravou rukou o křídlo a vysunout pravou nohu v pokrčené poloze na křídlo. 
Pomocí rukou a levé nohy se odrazit od letounu tak, aby výskok byl proveden v úhlu min. 30° 
od podélné osy letounu. 

Poznámky: Postup dle bodů 1-5 je možno v časové tísni vypustit. Záleží na rozhodnutí 
pilota, zda se vzhledem k situaci a podmínkám rozhodne jinak. 
 
Postup opuštění letounu z levého sedadla směrem doprava 
 

Otočit tělo doprava, rukama uchopit pravý okraj kabiny za současného kleknutí pravou 
nohou na pravé sedadlo a levou nohu vysunout na křídlo. Pomocí rukou a pravé nohy se 
odrazit od letounu tak, aby výskok byl poveden v úhlu min. 30° od podélné osy letounu. 

Upozornění: Uvedený postup opuštění, letounu padákem je možno provést za 
předpokladu, že pravé sedadlo není obsazeno. 

Poznámky: Postup dle bodů 1-5 je možno v časové tísni vypustit. Záleží na rozhodnutí 
pilota, zda se vzhledem k situaci a podmínkám rozhodne jinak. 
 
Radiové a navigační prostředky 
 
Radiostanice LUN  3524.21 
 

Radiostanice slouží pro oboustranné radiofonní spojení mezi letounem a pozemní 
stanicí a současně jako palubní telefon mezi piloty. 

Skříňka radiostanice je umístěna na středním panelu přístrojové desky. Tlačítko pro 
vysílání (VHF) a pro palubní telefon (IC) je na řídící páce. Sluchátka se připojují do zdířek na 
bočních krytech vedle sedadel. 

Ovládací panel radiostanice obsahuje: v horní části přepínač umlčovače šumu SQ, 
osvětlenou stupnici kmitočtů a dva ovladače pro volbu kmitočtů (levý pro rozsah v MHz, 
pravý pro rozsah v kHz). Ve spodní části přístroje je knoflík regulace, který je současně 
hlavním vypínačem radiostanice. Postup ovládání radiostanice je uveden v letové příručce. 

Při spouštění a před vypínáním motoru je nutné odpojit radiostanici od palubní sítě 
vypínačem na ovládacím panelu. Po dobu zapojení vnějšího zdroje neschváleného typu 
nezapínat radiostanici.   
 
Odpovídač  Bendix/King KT 76 A 
 

Obsluha radarového odpovídače je uvedena v provozní příručce. Odpovídač je 
připraven k provozu přibližně 45s po zapnutí. Otočením přepínače do polohy „ON“ začne 
odpovídač vysílat informaci o nastaveném kódu a v poloze „ALT“ navíc i údaj o výšce. 
Přidělený kód se nastavuje čtyřmi otočnými knoflíky na čelním panelu odpovídače. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například hladina 4000 ft 
bude vysílána od výšky 3950 do 4050 ft. 
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Součinnost odpovídače se sekundárním radarem je indikována blikáním kontrolního 
světla na čelním panelu odpovídače v intervalu 10 - 15s. Občasné bliknutí mimo tento interval 
může být způsobeno rušením nebo falešnými odrazy. 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah   
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno.  
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Příloha č. 5 
Zlín Z 43 

 
Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu Zlín Z 43, která 

obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, omezeních 
a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu.  
 
Stručný popis letadla 

 
Rozměrový náčrt letounu 

 
Letoun Z 43 je jednomotorový, dolnokřídlý jednoplošník, který je vybaven čtyřdobým 

pístovým vzduchem chlazeným šestiválcovým řadovým leteckým motorem M 337 AK o 
startovním výkonu 154 kW (210 k), dvoulistou vrtulí V500A a tříkolovým pevným 
podvozkem. Letoun je čtyřmístný s uspořádáním sedadel 2+2. Hlavní pilotní sedadlo je přední 
levé.  

Trup je smíšené konstrukce. Nosná část trupu je svařena z ocelových trubek a je kryta 
karoserií ze skelných laminátů, plechových krytů (motorové kryty). Zadní část trupu je 
plechová poloskořepina. 

Kabina umožňuje dobrý výhled dopředu i do stran. Přední sedadla mají sklopná 
opěradla a jsou stavitelná do čtyř poloh. Za zadními sedadly je odkládací plošina na příruční 
zavazadla. Pod touto plošinou je zavazadlový prostor, přístupný zvenčí po otevření dvířek na 
levé straně trupu.  Dveře kabiny se otevírají dopředu; v otevřené poloze je možné je 
zaaretovat. 

Křídlo je celokovové, obdélníkové, jednonosníkové vybavené štěrbinovými klapkami 
a křidélky. Ocasní plochy včetně kormidel jsou celokovové, částečně hmotově vyvážena. 

Řízení ruční je pákové, nožní pedálové. Na pedálech nožního řízení jsou šlapky pro 
ovládání brzd kol hl. podvozku, které ovládají každé kolo samostatně. Ovládání vztlakových 
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klapek, směrového a výškového vyvážení je mechanické. Páka klapek a ovladače vyvážení 
jsou umístěny mezi sedadly. Příčně je letoun vyvážen pevnými ploškami na křidélkách. 

Příďový podvozek je vybaven hydropneumatickým tlumičem, kolo je řiditelné 
nožními pedály. Hl. podvozek je vybaven diskovými brzdami. Podvozkové nohy jsou z 
ocelových plochých pružin. Parkovací brzda ovládá brzdy obou kol hl. podvozku současně. 

Motor je bez reduktoru, má plnící kompresor a je způsobilý pro akrobacii. K ovládání 
motoru slouží táhlo přípusti, rukojeť ovládání směsi a táhlo kompresoru.  

Vrtule V 500 A je hydraulicky stavitelná. Otáčky se nastavují táhlem pod přístrojovou 
deskou. Tahem se úhel nastavení zvětšuje, otáčky klesají. 

Palivová soustava obsahuje dvě hl. nádrže (2 x 65 litrů), umístěné v náběžné části 
křídel a dvě pomocné nádrže na koncích křídel (2 x 50 litrů). Používané palivo je AVGAS 
100 LL. 

Olejová soustava je v prostoru motoru. Olejová nádrž o objemu 12 litrů je umístěna na 
přední straně protipožární stěny. Používaný olej Aeroshell W100. 

Elektrická instalace je jednovodičová. Hl. zdrojem energie je generátor 28 V / 600 W, 
pomocným zdrojem je baterie 24 V / 19 Ah. 

Přístrojová deska je vybavena letovými, motorovými a radionavigačními přístroji. 
 
Ovládání letadla 

 
Schéma předletové prohlídky 

 
Postup předletové prohlídky 
 
Kabina  
Řízení     - Odjistit 
Magneta    - Vypnuta 
Palivoměry    - Kontrola množství 
Palivový kohout   - Otevřen 
Předměty v kabině   - Upevnit 
Kontrola tlaku v pásnici   - Min. 150 kPa 
Zasklení kabiny   - Čistota a průhlednost 
 
Ocasní plochy 
Povrch     - Kontrola 
Řídící plochy    - Kontrola volnosti pohybu a upevnění 
 
Pravé křídlo  
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Křidélka    - Kontrola volnosti pohybu a upevnění 
Hl. podvozek    - Kontrola správného tlaku v pneumatice (250 kPa)  
Náběžná hrana   - Kontrola 
Hlavní palivová nádrž  - Kontrola uzavření 
Konec křídla    - Stav povrchu pomocné nádrže 
 
Přední část letounu 
Hladina oleje    - Kontrola množství, uzavření olejové nádrže 
Vrtule a kužel    - Kontrola a poškození 
Ukotvení příďového podvozku - Odpojeno 
Motorové kryty   - Kontrola uzamčení zámků krytů 
Příďový podvozek   - Kontrola správného tlaku v pneumatice (250 kPa) 
 
Levé křídlo 
Pneu hl. podvozku   - Kontrola správného tlaku v pneu (250 kPa) 
Víčko hlavní nádrže   - Zajištěno 
Kryt Pitot-statické trubice  - Sejmout a zkontrolovat čistotu otvoru 
Snímač náporového tlaku  - Čistota otvoru 
Konec křídla    - Stav povrchu přídavné nádrže 
Povrch křídla    - Čistota krycího skla světlometů 
Křidélka    - Kontrola volnosti pohybu a upevnění 
 
Standardní provozní postupy 
 
Před vstupem do kabiny 
 

 Hl. vypínač a magneta v poloze „0“. 
 Předletová kontrola dle Letové příručky. 

 
U motoru, který stál déle než 2 hodiny nutno ručně protočit za vrtuli 
 
Po vstupu do kabiny – spuštění 
 

 Seřídit sedadlo, připoutat se, zavřít a zajistit dveře, nasadit a zapojit sluchátka. 
 Odaretovat řídicí páku a zkontrolovat volnost chodu. 
 Vyvážit letoun na neutrál. 
 Kontrola funkce klapek, nechat je v poloze zavřeno. 
 Kontrola funkce brzd. 
 Úsekové spínače zapnout: hl. vypínač, baterie, generátor, startér, letové přístroje. 
 Kontrola vytápění Pitot-statické trubice. 
 Otevřít palivový kohout. 
 Zvýšit tlak paliva ručním čerpadlem. 
 U motoru s teplotou na hlavách válců pod 40°C nutno 2 – 4 x nastříknout 

pumpičkou. 
 Zapnout kompresor, vrtule dopředu, korekce chudá. 
 Kontrola volnosti prostoru kolem vrtule. 
 Zapnout magneta 1 a 2. 
 Odaretovat plyn a dát asi do polohy 1/3 přípusti. 
 Dotáhnout řídicí páku. 
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 Sešlápnout brzdy. 
 Startovat, startér držet max. 10 sekund. 
 Pokud motor nechytne na třetí pokus, opakovat postup po 3 minutách. 

 
Po spuštění motoru 
 

 Upravit otáčky na 1000 ot/min. 
 Kontrola tlaku oleje. 
 Po dosažení teplot hlav válců (80 - 100°C) upravit otáčky na dobíjecí (1500-1600 

ot/min), kontrola ampérmetru. 
 Kontrola zaaretování gyrokompasu a umělého horizontu. 
 Zapnout úsekový spínač "měnič" a poté "rádio", vypínač na panelu RDST, 

nastavení hlasitosti, kontrola nastavení správné frekvence. 
 
Pojíždění 
 

 Před zahájením pojíždění odaretovat umělý horizont. 
 Po vyjetí ze stojánky přípusť motoru na volnoběh a zkontrolovat funkci brzd. 
 Pojíždět s plně dotaženou řídící pákou, klapky zavřeny. 
 Rychlost 10 - 15 km/hod udržovat přípustí motoru nikoliv brzdami, držet směr 

nožním řízením, dodržovat bezpečnou vzdálenost od překážek a brát ohled na 
prostor za letounem z hlediska vrtulového proudu. 

 
Na vyčkávacím místě 
 

 Otáčky motoru 1500 - 1600 ot/min, kontrola ampérmetru. 
 Kontrola volnosti chodu řízení. 
 Vyvážení ve střední poloze. 
 Klapky v poloze "Vzlet" (malé). 
 Úsekové spínače potřebné pro let zapnuty. 
 Kontrola tlaku dusíku v pásnici nosníku (min. 150 kPa). 
 Kompresor zapnutý. 
 Korekce směsi chudá (na základní rysce). 
 Nastavení vrtule na max. jemný úhel. 
 Palivový kohout v poloze levé nádrže, kontrola množství. 
 Hlavní vypínač zapnutý. 
 Kontrola funkce magnet při 2000 ot/min (max. pokles 50 ot/min). 
 Kontrola přístrojů (min. teploty na hlavách válců 120°C, oleje 25°C, kontrola 

odaretování umělého horizontu, seřídit výškoměr, připravit gyrokompas dle RWY, 
kontrola času). 

 Všechny upínací pasy zapnuty. 
 Oboje dveře kabiny zavřeny a zajištěny. 
 Kontrola prostoru po 4. zatáčce. 
 Hlášení. 

 
Na místě vzletu 
 

 Dobíjecí otáčky (1500-1600 ot/min). 
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 Kontrola množství paliva, palivový kohout otevřen. 
 Seřídit gyrokompas , odaretovat. 
 Kontrola volnosti prostoru. 
 Zapsat čas a spustit stopky. 

 
Po vzletu 
 

 Zabrzdit kola (neprovádí se při vzletu na sněhu). 
 Rychlost pro stoupání (140 km/hod). 
 Úprava režimu motoru na stoupací (plnění 1,0/2600 ot/min). 
 V 50 metrech pomalu zavřít klapky. 
 Vyvážit na rychlost 140 km/hod. 
 Ve 150 metrech začít točit 1. zatáčku o náklonu 15°. 

 
Po větru 
 

 Přepnout palivový kohout na nádrž s větším obsahem paliva. 
 Kontrola hodnot na přístrojích. 
 Kompresor zapnutý. 
 Korekce chudá. 
 Prošlápnout brzdy, kontrola jejich chodu. 
 Kontrola upínacích pasů. 
 Hlášení. 

 
Po 3. zatáčce 
 

 Snížit rychlost na 160 km/hod, snížit výkon motoru plnící tlak asi  0,5 - 0,6. 
 Klapky do polohy "Vzlet" (malé). 
 Kontrola zapnutí kompresoru. 
 Přestavit vrtuli na max. jemný úhel. 
 Vyvážit na rychlost 160 km/hod, při klesání asi 3 m/s. 
 Kontrola prostoru 4. zatáčky. 

 
Po 4. zatáčce 
 

 Snížit rychlost na 140 km/hod. 
 Klapky do polohy "Přistání" (velké). 
 Vyvážit na 140 km/hod. 
 Hlášení. 

 
Po přistání (po vyjetí z RWY) 
 

 Otáčky motoru dobíjecí (1500-1600 ot/min). 
 Zavřít klapky. 
 Vypnout kompresor. 
 Zastavit stopky. 
 Hlášení o další činnosti. 
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Před vypnutím motoru 
 

 Ochladit motoru chodem na volnoběh (500 ot/min), max. povolená teplota pro 
vypnutí 140°C. 

 Zaaretovat gyrokompas a umělý horizont. 
 Vypnout RDST, měnič, maják. 
 Kontrola vypnutí kompresoru. 

 
Vlastní vypnutí motoru 
 

 Sešlápnout brzdy. 
 Zvýšit otáčky na 1500 ot/min, magneta v poloze „0“, plný plyn. 
 Při samozápalech plyn na volnoběh, magneta „1 + 2“ a dále chladit. 
 Asi po 1 minutě chlazení zkusit znovu vypnout. 

 
Po vypnutí před opuštěním letounu 
 

 Vypnout úsekové vypínače a hlavní vypínač. 
 Vysunout malé klapky. 
 Zaaretovat a zajistit řídící páky. 
 Kontrola magnet v poloze „0“ 

 
Nouzové postupy 

Vysazení motoru 
 
Vysazení motoru při rozjezdu 
 
Přípusť    - Volnoběh 
Brzdy     - Plně sešlápnout 
Palivový kohout   - Zavřít 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Překážky    - Vyhnout se čelnímu nárazu 
 
Vysazení motoru po vzletu 
 
Rychlost    - Potlačit řídicí páku a udržovat min 145 km/hod 
Směr letu - S ohledem na výšku a překážky ve směru letu (provádět 

jen nejnutnější změny směru letu 
Vztlakové klapky   - Podle potřeby a situace 
Palivový kohout   - Vypnut 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Hasicí zařízení   - Podle uvážení pilota 
 
Vysazení motoru při cestovním letu po trati 
 
Rychlost    - Udržovat 160 ±5 km/hod 
Palivový kohout   - Přepnout na stranu s větším množstvím paliva 
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Tlak paliva    - Zvýšit ručním čerpadlem a nastřikovací pumpou 
Magneta    - Kontrola zapnutí  
Prostor pro nouzové přistání  - Vyhledat prostor s ohledem na překážky a vítr 
Spouštění motoru   - Zkoušet pouze ve větší výšce než 300 m nad terénem 
Ve výšce pod 300 m    - Nezkoušet spuštění motoru, provést nouzové přistání 
 

Nouzové přistání 
 
Rychlost    - 140 – 150 km/hod 
Plocha pro přistání   - Výběr vhodné plochy dle konfigurace terénu 
Směr pro přistání   - Dle směru a síly větru 
Palivový kohout    - Zavřít 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Upínací pásy    - Dotáhnout 
Vztlakové klapky   - Dle potřeby 
Dosednutí    - Na hlavní podvozek 
 

Požár motoru nebo palivové soustavy 
 
Požár na zemi 
 
Palivový kohout   - Zavřít 
Přípusť    - Maximální 
Hasicí přístroj motoru   - Uvést v činnost 
Magneta    - Vypnout 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
 
Po provedení těchto úkonů opustit kabinu letounu. 
 
Požár za letu 
 
Palivový kohout   - Zavřít 
Přípusť    - Maximální 
Hasicí přístroj motoru   - Uvést v činnost 
Magneta    - Vypnout (po zastavení motoru) 
Hlavní vypínač   - Vypnout 
Rychlost klouzání   - Upravit na 140 – 150 km/hod 
 
Po uhašení požáru provést nouzové přistání.  
 

V případě, že po použití hasicího přístroje motoru nedošlo k uhašení požáru, provádět 
skluz vpravo a vlevo nebo zvýšit rychlost klouzání. Jestliže do kabiny vnikají zplodiny z 
hoření, uzavřít topení. Nepokoušet se spustit motor po uhašení požáru.  
 
Porucha generátoru 
 

Při rozsvícení červeného signálního světla „Generátor“ je generátor mimo provoz a 
elektrický proud je odebírán z baterie. 
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VA metr    - Kontrola napětí v síti a odběru proudu z baterie 
Spínač „Generátor“   - Vypnout 
Ostatní spínače - Vypnout všechny spotřebiče, které nejsou nutné pro 

dokončení letu 
Přistání    - Přistát do 30 minut na nejbližším vhodném letišti   
 
Nízký tlak oleje 
 
Při poklesu tlaku oleje pod dovolenou hodnotu (červená radiální čára na tlakoměru oleje). 
 
Výkon motoru    - Snížit dle možnosti 
Přistání    - Přistát co nejdříve 
 

Při poklesu tlaku oleje pod 100 kPa začne vstřikovací čerpadlo motoru obohacovat 
směs, až dojde (asi za 1 minutu) k zastavení motoru. 

 
Let v podmínkách tvoření námrazy 
 
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou zakázány. 
 
Vyskytne-li se za letu námraza, je třeba postupovat podle následovně. 
 
Spínač vytápění Pitot   - Zapnout 
Výška letu    - Změnou výšky letu opustit oblast tvoření námrazy 
Topení     - Zapnout přívod teplého vzduchu na čelní sklo 
Větrání    - Zavřít 
Přistání    - Dle situace (jestliže námraza pokračuje, přistát co 
nejdříve) 
 

Doporučení pro přistání: vyvarovat se ostrých zatáček přistávací klapky ponechat v 
poloze zavřeno rychlost přiblížení 135 – 145 km/hod dle tloušťky námrazy přistát na 3 body. 
 
Opuštění letounu padákem 
 
Směr     - Nad neobydlenou krajinu 
Vyvážení    - Dle potřeby 
Palivový kohout   - Zavřít 
Magneta    - Vypnout 
Nouzový odhoz dveří   - Zatáhnout za páku nouzového odhozu, dveře odtlačit 
rukou 
Upínací pásy    - Odepnout 
 
Po provedení těchto úkonů opustit kabinu. 
 
Pokles tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku 
 

Při poklesu tlaku dusíku v pásnici hlavního nosníku pod 150 kPa, ihned přerušit let a 
přistát na nejbližším letišti. Během letu se pokud možno vyhnout přetížení nosné soustavy.   
 
Radiové a navigační prostředky 
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Radiostanice LUN 3524.21 
 

Radiostanice slouží pro oboustranné radiofonní spojení mezi letounem a pozemní 
stanicí a současně jako palubní telefon mezi piloty. 

Skříňka radiostanice je umístěna na středním panelu přístrojové desky. Tlačítko pro 
vysílání (VHF) a pro palubní telefon (IC) je na řídící páce. Sluchátka se připojují do zdířek na 
bočních krytech vedle sedadel.  

Ovládací panel radiostanice obsahuje: v horní části přepínač umlčovače šumu SQ, 
osvětlenou stupnici kmitočtů a dva ovladače pro volbu kmitočtů (levý pro rozsah v MHz, 
pravý pro rozsah v kHz). Ve spodní části přístroje je knoflík regulace, který je současně 
hlavním vypínačem radiostanice. Postup ovládání radiostanice je uveden v letové příručce. 

Při spouštění a před vypínáním motoru je nutné odpojit radiostanici od palubní sítě 
vypínačem na ovládacím panelu. Po dobu zapojení vnějšího zdroje neschváleného typu 
nezapínat radiostanici.   
 
Radiokompas RKL 41/AC 
 

Radiokompas je navigační přijímač, kterým je možno za letu stanovit kurs letu a 
zeměpisnou polohu letadla ze směru radiových vln pozemních vysílačů nebo radiomajáků s 
frekvenčním rozsahem 150 – 1800 kHz. 

Ovládací skříňka radiokompasu s přepínačem (Dálná – Bližná) je umístěn na středním 
panelu palubní desky, ukazatel je na levém panelu. Přijímač společně s měničem a 
korektorem kvadrantní chyby je v zavazadlovém prostoru. Směrová anténa je umístěna pod 
zavazadlovým prostorem, nesměrová anténa je na horní části trupu za kabinou.  

Před zapnutím radiokompasu musí být zapnut hl. vypínač a spínače baterie, generátor 
(za chodu motoru) a radiokompas. 

Postup ovládání radiokompasu je uveden v letové příručce. 
 
Odpovídač  Bendix/King KT 76 A 
 

Odpovídač je připraven k provozu přibližně 45s po zapnutí. Otočením přepínače do 
polohy „ON“ začne odpovídač vysílat informaci o nastaveném kódu a v poloze „ALT“ navíc i 
údaj o výšce. Přidělený kód se nastavuje čtyřmi otočnými knoflíky na čelním panelu 
odpovídače. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například výška 4000 ft bude 
vysílána od výšky 3950 do 4050 ft. 

Součinnost odpovídače se sekundárním radarem je indikována blikáním kontrolního 
světla na čelním panelu odpovídače v intervalu 10-15s. Občasné bliknutí mimo tento interval 
může být způsobeno rušením nebo falešnými odrazy. 

Obsluha radarového odpovídače je uvedena v provozní příručce. 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah   
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno.  
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Příloha č. 6 
Let L-200 Morava 

 
Tato část příručky je zpracována na základě letové příručky letounu L-200 Morava, 

která obsahuje přesné a úplné informace o letounu, normálních a nouzových postupech, 
omezeních a vybavení letounu.  

Tato příručka nenahrazuje letovou příručku letounu. Povinností pilota je, se důsledně 
seznámit s letovou příručkou a dodržovat ji při obsluze letounu. 
 
Stručný popis letadla 
 

Letoun L-200 Morava je československé konstrukce, který byl vyroben v národním 
podniku LET - Kunovice. Patří do skupiny lehkých dopravních letounů, používaných pro 
obchodní, služební, sportovní, turistické a cvičné účely jakož i pro nepravidelnou dopravu 
osob - aerotaxi. Letoun L - 200 je celokovový, samonosný, dolnokřídlý, dvoumotorový 
jednoplošník s uzavřenou kabinou a se zasouvacím podvozkem příďového typu. 

Letoun je poháněn dvěma motory M - 337 o maximální výkonnosti 2 x 210 k. Motor 
je řadový, invertní, čtyřdobý, vzduchem chlazený zážehový šestiválec s nízkotlakým 
vstřikováním paliva do sacího potrubí s jednoduchým ventilovým rozvodem OHC, s možností 
přeplňování mechanickým vypínatelným kompresorem - dmychadlem. 

Motory jsou osazeny kovovými za letu stavitelnými vrtulovými jednotkami typu V - 
406 J, které jsou bez reduktoru přímo na klikovém hřídeli. Vrtule má možnost individuální 
obsluhy včetně praporování a chemického odmrazování. 

Trup je celokovové poloskořepinové konstrukce a dělí se na přední, střední a zadní 
část. V přední části je uchycena příďová noha podvozku se světlomety a prostorem pro její 
zasunutí do trupu. Dále je zde umístěna avionika a palubní akumulátor. Střední část trupu 
tvoří kabina pro 4 cestující a 1 pilota. Vstup do kabiny je dvěma uzamykatelnými dveřmi bez 
nouzového odhozu, které se otevírají ve směru letu. Kabina je vytápěna teplým vzduchem od 
motorů a opatřena větráním. Za zadními dveřmi je prostor pro zavazadla se samostatným 
uzamykatelným vstupem zvenčí. Zadní část trupu je skořepina, tvořená kornoutem potahu a 
vyztužená žlábkováním - prolisy. 

Křídlo je celokovové, poloskořepinové konstrukce, dělené u trupu s lichoběžníkovým 
půdorysem. Na křídlech jsou zavěšeny motorové gondoly, do jejichž zadních částí se zasouvá 
hlavní podvozek. Každé křídlo má jeden hlavní a jeden pomocný nosník. Náběžná hrana je 
vyhřívána teplým vzduchem od motorů. Křídlo je vybaveno jednou hlavní palivovou nádrží 
kapkovitého tvaru na konci křídla a jednou pomocnou nádrží uprostřed křídla. Hlavní nádrže 
jsou vybaveny pomocným elektrickým zaplavovacím čerpadlem. Všechny nádrže jsou mezi 
sebou propojitelné pomocí elektromagnetických ventilů ovládaných z kabiny pilota. Celková 
kapacita nádrží je 420 litrů. Používané palivo je AVGAS 100 LL. 

Vztlakové klapky a křidélka jsou zavěšena na pomocném nosníku křídla. Vztlakové 
klapky jsou celokovové, dvoudílné, plynule výsuvné, štěrbinové a jsou ovládány hydraulicky. 
Křidélka jsou typu Frise, celokovová, staticky a částečně dynamicky vyvážena.  

Ocasní plochy jsou celokovové. Stabilizátor obdélníkového půdorysu je zavěšen na 
posledních trupových přepážkách. Výškové kormidlo je staticky vyvážené a je opatřeno z 
kabiny ovládanou vyvažovací ploškou. Svislé ocasní plochy jsou dvojité a jsou umístěny na 
koncích stabilizátoru. Směrová kormidla jsou vybavena rovněž z kabiny ovládanými 
vyvažovacími ploškami. Řízení letounu je dvojité, volantového typu. 

Přistávací zařízení je tvořeno zatažitelným podvozkem příďového typu ovládaného 
hydraulicky. Kola hlavního podvozku jsou brzděna hydraulickými čelisťovými bubnovými 
brzdami. Příďové kolo je řiditelné pomocí pedálů směrového řízení a je vybaveno 
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hydraulickým tlumičem bočních kmitů. Signalizace polohy podvozku je zdvojená, pomocí 
elektrické signalizace kontrolkami na palubní desce a pomocí mechanických ukazatelů na 
povrchu letounu. 

Podvozek i vztlakové klapky je možno vysouvat též nouzovým okruhem pomocí 
ručního hydraulického čerpadla. 

Letoun je vybaven všemi potřebnými přístroji pro kontrolu chodu motorů, kontrolu 
draku dále letovými přístroji pro lety VFR ve dne i v noci, takže je vybaven potřebným 
osvětlením jak v kabině tak i vnějším osvětlením. Toto zahrnuje polohová světla, pojížděcí a 
přistávací světlomety a dva protisrážkové zábleskové majáky.  

 

Technické schéma letounu 
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Ovládání letadla 

 
Schéma předletové prohlídky 

 
Předletová prohlídka má tyto části:  

 předletová příprava a prohlídka motorů a vrtulí, 
 vlastní předletová prohlídka letadla, 
 spuštění motorů, motorová zkouška, vypnutí motorů. 
 
Prohlídku začínáme od přední části trupu u přistávacího světlometu, postupujeme na 

levou stranu směrem nahoru až k zasklení, potom směrem dolů na spodní část trupu až na 
úroveň odtokových částí křídel s tím, že další postup bude směrem ke kořenu náběžné hrany 
levého křídla. Při předletové prohlídce provádíme zrakem a hmatem kontrolu jednotlivých 
částí letadla. 

Na přední části trupu prohlédneme potah trupu, čelní skla, teploměr vnějšího vzduchu, 
raménko stěrače, ukazatel příďového podvozku, přistávací, pojížděcí světlomet, uzamčení 
zámků předního krytu trupu, stav příďového podvozku, vysunutí tlumiče, příďové kolo, 
zajištění matice osy kola, šachtu příďového podvozku, stav krytů, uzamčení zámků krytů, stav 
antén radionavigačního vybavení, únik kapalin ve spodní části trupu (hydrauliky, lihu). 

Po provedení prohlídky přední části trupu přejdeme k náběžné hraně u kořene levého 
křídla a provedeme jeho prohlídku postupem k hlavní palivové nádrži a podél odtokové hrany 
se vrátíme k trupu. Při tom prohlížíme potah křídla na jeho náběžné hraně, horní, spodní 
straně, na odtokové části, vstupní otvor pro větrání kabiny, uzavření a uzamčení zámků 
kapoty motoru a olejového chladiče, stav žaluzií a klapek chlazení motoru a olejového 
chladiče, stav filtru v sání motoru, mechanický ukazatel podvozku, stav hlavního podvozku, 
vysunutí tlumiče, stav kola, zajištění matice kola, stav krytů podvozku, uchycení ejektoru, 
tlak v hasícím přístroji v gondole (7,5 – 8 at. při 15 °C), řádné uzavření plnících a 
vypouštěcích zátek a krytek olejové a palivových nádrží, stav a čistotu Pitot-statické trubice, 
čistotu odvzdušňovacího potrubí palivových nádrží, odkap – netěsnost čerpadla v hlavní 
palivové nádrži, stav polohového světla, stav, uchycení, vůle a volnost chodu křidélka, stav 
vyzařovače statické elektřiny, stav, uchycení, vůle přistávacích klapek. 

Při prohlídce střední a zadní části trupu zkontrolujeme stav zasklení střední a zadní 
části kabiny, stav potahu trupu, vnější stav dveří, odemkneme zámek větracího okénka, stav 
zavazadlového prostoru, uchycení nákladu, řádné uzamčení dvířek, stav antén 
radionavigačního vybavení umístěných na trupu, stav koncové opěrky trupu a prostor za 
laminátovým krytem koncové části na cizí předměty. 

Prohlídku ocasních ploch zahájíme kontrolou potahu náběžné hrany stabilizátoru u 
jeho kořene. Dále postupujeme ke kýlové ploše a přitom prohlížíme potah stabilizátoru 
celoplošně se zaměřením na jeho případná poškození nebo deformace. Prověříme, není-li vůle 
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v uchycení kýlová plocha – stabilizátor, stabilizátor – trup. Při této činnosti si počínáme 
opatrně, jemně s citem. Prohlédneme potah kýlové plochy, směrového kormidla a vyvažovací 
plošky, uchycení směrového kormidla a vyvažovací plošky směrového kormidla. Při 
opatrném vychylování směrového kormidla rukou ze střední polohy musíme cítit plynule se 
zvyšující odpor lan směrového řízení. Při tomto vychylování není přípustná žádná vůle v 
řízení směrových kormidel. Prohlédneme vyzařovače. Prohlédneme výškové kormidlo, potah, 
uchycení, volnost při vychylování, stav vyzařovače, koncové poziční světlo. 

Tímto postupem jsme přešli na pravou stranu letadla a pokračujeme v prohlídce 
ocasních ploch, trupu, křídla, motorové gondoly atd. Vnější prohlídku letadla ukončíme v 
jeho přední části u světlometu. Vnitřní prohlídku kabiny provedeme v rámci přípravy ke 
spuštění motorů. Při prohřívání motorů a motorové zkoušce. 
 
Standardní provozní postupy 
 
Při vstupu do kabiny – před spuštěním motorů 
 
Hlavní ovládání podvozku  - Neutrál, zajištěno 
Nouzové vysunutí podvozku  - Neutrál 
Parkovací brzda   - Zabrzděno, zajištěno 
Sedadlo     - Seřídit, zajistit 
Pásy      - Připoutat 
Sluchátka    - Připravena 
Prověrka řízení   - Volnost chodu 
Horní panel - 10 spínačů zapnuto (hlavní vypínač, generátor levý a 

pravý, baterie, vrtule levá a pravá, přístroje, motorové 
přístroje 2x, signalizace) 

Vyvážení    - Neutrál 
Palivové nádrže   - Hlavní 
Kompresory    - Zapnuty 
Ovládání přípusti   - Volnoběh 
Směs     - Neutrál 
Množství paliva   - Kontrola (v hlavní nádrži více než 50 litrů) 
Kontrola přístrojů - bez poškození, zajištěno, zaaretováno – horizont a 

gyrokompas 
Nastavení vrtule   - „START“ 
“Kostičky”    - Vše vypnuto (rádio a odpovídač vypnuto) 
Magneta LM    - Zapnuta 
Volnost prostoru vrtule   - Kontrola 
Spouštění levý motor 
Kontrola     - Tlaku oleje, tlaku paliva motorů 
Magneta PM    - Zapnuta 
Volnost prostoru vrtule  - Kontrola 
Spouštění pravý motor 
Kontrola     - Tlaku oleje, tlaku paliva motorů 
Žaluzie     - Zavřeny 
 
Po spuštění motorů 
 

 Otáčky 1000 ot/min. 
 Po prohřátí motorů – dobíjecí otáčky. 
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 Zapnutí zbývajících spínačů na horním panelu (VHF, XFDR, osvětlení, majáky). 
 Kontrola zajištění umělého horizontu a gyrokompasu. 
 Zapnutí měniče UH, SS, zatáčkoměr (tři “kostičky” pod řízením). 
 Po rozsvícení doutnavky v UH odaretovat. 
 Zkusit funkci vrtule START - - – START. 
 Zahájení pojíždění. 
 Zkouška brzd. 

 
Na vyčkávacím místě 
 

 Dobíjecí otáčky. 
 Prověrka řízení. 
 Spínače na horním panelu zapnuty. 
 Vyvážení neutrál - 2x zelená kontrolka. 
 Palivo – hlavní nádrže (kontrola množství). 
 Kompresory zapnuty. 
 Bohatost směsi – neutrál. 
 Teplota motorů (žaluzie). 
 Vrtule – „START“. 
 Klapky 15°. 
 UH, SS, zatáčkoměr zapnuty (“tři kostičky”). 
 Prověrka magnet (2000  ot/min, pokles 50 ot/min). 
 Nastavení výškoměru. 
 Připravit stopky – bílé okénko, kontrola času a natažení. 
 Umělý horizont – kontrola polohy. 
 Nastavení gyrokompasu, zajištění. 
 Upínací pasy zapnuty. 
 Dveře kabiny zavřeny a zajištěny – páky dopředu. 
 Kontrola prostoru – 4. zatáčce a finále. 
 Hlášení. 

 
Před vzletem 
 

 Dobíjecí otáčky. 
 Palivo – hlavní nádrže. 
 Kontrola množství paliva. 
 Odjištění gyrokompasu (kontrola údaje s magnetickým kompasem) – seřízení. 
 Stopky zapnout. 
 Palivová čerpadla zapnout, kontrola zvýšení tlaku. 
 Vzletový režim. 

 
Vzlet 
 

 80 km/h – nadzvednutí předního kola. 
 Odpoutání. 
 Vrtule „↑“. 
 Zabrzdit kola. 
 Podvozek zasunout. 
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 Snížit výkon motoru (740 mmHg). 
 Rychlost 170 km/h. 
 Podvozek neutrál. 
 Kontrola zasunutí podvozku. 
 Klapky 0°, ovladač do neutrálu. 
 Doladit otáčky motoru 2600 ot/min. 
 Vypnout čerpadla, kontrola tlaků. 

 
Horizontální let 
 

 Převedení letadla do horizontálního letu. 
 Snížení výkonu motoru (600 mmHg). 
 Doladit otáčky motoru 2400 ot/min. 
 Vyvážit. 

 
Úkony “po větru” 
 

 Vysunutí podvozku. 
 Snížit rychlost letu pod 195 km/h  (výkon motoru 400 mmHg). 
 Ovladač podvozku – vysunutí. 
 Zvýšit výkon motoru (600 mmHg). 
 Kontrola vysunutí podvozku. 
 Podvozek neutrál, tlak 0 MPa. 
 Palivo – hlavní nádrže. 
 Kompresory zapnuty. 
 Bohatost směsi – neutrál. 
 Kontrola přístrojů. 
 Brzdy – kontrola chodu. 
 Pásy – kontrola upnutí. 
 Standardní hlášení a kontrola vysunutí podvozku. 

 
Úkony “po třetí zatáčce” 
 

 Snížit výkon motoru (400 mmHg). 
 Vrtule - „↑“. 
 Snížit rychlost pod 170 km/h. 
 Klapky 15°. 
 Vyvážit. 

 
Úkony “po čtvrté zatáčce”, přistání  
 

 Klapky 30°. 
 Zapnout čerpadla. 
 Rychlost přiblížení 150 km/h. 
 Hlášení. 
 Kontrola polohy podvozků. 
 Rychlost před přechodovým obloukem snížit na 140 km/h. 
 Přechodový oblouk před letištěm. 
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 Pro dotyk na hlavní podvozek podle potřeby maximálně přitáhnout. 
 Po dosednutí použít brzdy. 

 
Úkony po opuštění dráhy  
 

 Dobíjecí otáčky. 
 Stopky vypnout. 
 Klapky zasunout, ovladač neutrál. 
 Kompresory vypnout. 
 Čerpadla vypnout. 
 Přepnout na pomocné nádrže. 

 
Úkony před vypnutím motorů 
 

 Zabrzdit parkovací brzdou. 
 Motory volnoběh, žaluzie otevřeny. 
 Zaaretovat UH, SS. 
 Vypnout “tři kostičky”, (UH, SS, pomocný zatáčkoměr) rádio, odpovídač. 
 Vypnout úsekové spínače na horním panelu (osvětlení, VHF, XFDR,….). 
 Kontrola teploty hlav válců (pod 130 °C). 
 Kontrola vypnutí kompresoru. 
 Magneta v poloze „0“. 
 Vypnout „10 zbylých spínačů” – horní panel. 

 
Zvláštní případy letu 
 
Průlet 
 

 Plný výkon motoru. 
 Převedení letounu do stoupání, rychlost 140 km/h. 
 Zavřít podvozek. 
 Podvozek neutrál, tlak 0 MPa. 
 Klapky 15°. 
 Výkon motoru (740 mmHg). 
 Rychlost 170 km/h. 
 Klapky 0°. 
 Čerpadla vypnout. 

 
Touch and go 
  

 Klapky 15°. 
 Vrtule „START“. 
 Srovnat vyvážení (alespoň částečně). 
 Plný výkon motoru. 
 Pokračovat jako při normálním vzletu. 
 Přistání s klapkami 15°. 
 Po 3. zatáčce klapky 15°. 
 Vrtule „↑“. 
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 4. zatáčka. 
 Čerpadla zapnout. 
 Přibližovací rychlost 160 km/h. 
 Před přechodovým obloukem rychlost 145-150 km/h. 
 Normální přistání. 
 Přistání se zasunutými klapkami. 
 Po 4. zatáčce zapnout čerpadla.   
 Přibližovací rychlost 160 km/h. 
 Normální přistání. 

 
Přetažení letadla při letu na jeden motor 
 

Při přetažení letadla s jedním pracujícím motorem potlačit a poté ubrat výkon motoru. 
Po urychlení letounu vyrovnat let a přidat výkon pracujícího motoru. 
 
Průlet při letu na jeden motor 
 

 Plný výkon pracujícího motoru. 
 Zavřít podvozek. 
 Klapky 15°. 
 Rychlost alespoň 140 km/h. 
 Snaha o stoupání. 
 Zatáčky na stranu pracujícího motoru (zatáčky na stranu vysazeného motoru max. 

15°). 
 Pokud letoun letí, snížit výkon (740 mmHg). 
 Horizont alespoň 200 m. 
 Rychlost 170 km/h. 
 Klapky 0°. 

   
Nouzové postupy 
 

Závady motoru 
 
Vysazení motoru za letu 

 Srovnat letadlo vyšlápnutím nohy. 
 Náklon na stranu pracujícího motoru. 
 Uvědomit si, který motor pracuje (vyšlápnutá noha pracuje-motor pracuje, 

pokrčená noha nepracuje-motor vysadil). 
 Plný výkon zdravého motoru. 
 Praporovat vtruli vysazeného motoru (zelené světlo). 

 
Pracující motor 
 

 Rychlost < 170 km/h vrtule „↑“. 
 Rychlost > výkon 740 mmHg, otáčky 2600 ot/min. 
 Palivo na hlavní nádrž. 
 Zapnout kompresor. 
 Čerpadlo pracujícího motoru zapnout. 
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Vysazený motor 
 

 Kompresor vypnout. 
 Přívod paliva vypnout. 
 Žaluzie zavřít. 
 Vypnout magneta. 
 Sledovat spotřebu paliva – propojení nádrží. 
 V případě vysunutého podvozku – zasunout. 

 
Po 3. zatáčce 
 

 Vysunout podvozek (jen když to vychází) - vrtule -„↑“. 
 
Po 4. zatáčce 
 

 Klapky 15°. 
 Vysunout podvozek (pokud nebyl dříve) do 100m rychlost 170 km/h. 
 Rozhodnout o přistání (nejpozději 100m). 
 Po rozhodnutí o provedení přistání klapky 30°. 

 
Vysazení motoru po vzletu 
 
Do rychlosti 120 km/h 
 

 Stáhnout plyn. 
 Intenzivně brzdit. 

 
Nad rychlost 120 km/h 
 

 Praporovat vrtuli vysazeného motoru. 
 Podvozek zasunout, min.výška 10m. 
 Kontrola max. výkonu. 
 Rychlost 140 km/h. 
 Po dosažení rychlosti 170 km/h a převedení letadla do horizontálního letu - klapky 

0°. 
 Maximální výkon motoru 5 minut, nouzově 10 minut. 
 Pracující motor – výkon 740 mmHg, otáčky 2600 ot/min. 
 Další postup jako při vysazení za letu. 
 Zatáčky provádět na stranu pracujícího motoru. 
 Pokud letadlo neletí, vhodná plocha a přistání před sebe. 

 
Požár motoru 

 
Hořící motor 

 Zavřít palivo. 
 Plný výkon motoru. 
 Zavřít žaluzie. 
 Zapnout hašení. 
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 Praporování. 
 
Pracující motor 
 

 Výkon motoru 740 mmHg, otáčky 2600 ot/min. 
 Kompresor zapnout. 
 Palivo přepnout na hlavní nádrž. 
 Palivové čerpadlo zapnout. 

 
Závadový motor 
 

 Kompresor vypnout. 
 Magneta vypnout. 
 Optimální rychlost letu 170 km/h. 
 Sledovat spotřebu paliva – propojení nádrží. 
 V případě vysunutého podvozku – zasunout. 

 
Po 3. zatáčce 
 

 Vysunout podvozek (jen když to vychází). 
 Vrtule „↑“. 

 
Po 4. zatáčce 
 

 Klapky 15°. 
 Podvozek vysunout (pokud nebyl dříve). 
 Do 100 m rychlost 170 km/h. 
 Rozhodnout o přistání. 
 Po rozhodnutí o provedení přistání klapky 30°. 
 Motor po požáru nikdy znova nespouštět. 

 
Spouštění motoru za letu 
 

 Kompresor zapnout. 
 Palivo přepnout na hlavní nádrž. 
 Zapnout magneta. 
 Rozpraporovat vrtuli motoru - rychlost < 170 km/k vrtule „↑“, rychlost > 170 km/h 

vrtule „MAX“. 
 V případě, že se motor nespustí, pomoct startérem. 

 
Závady hydraulického systému 

 
Závada čerpadla, hydraulický obvod bez závad 
 
Vysunutí podvozku 

 Hlavní ovladač vysouvání podvozku – poloha vysunuto. 
 Ovladač parkovací brzdy – 0. 
 Ovladač nouzového vysouvání podvozku – neutrál. 
 Vysunutí podvozku – ručně ruční pumpou. 
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 Po vysunutí podvozku hlavní ovladač vysunutí podvozku – neutrál. 
 
Vysunutí klapek 
 

 Hlavní ovladač vysouvání klapek – vysunuto. 
 Ovladač parkovací brzdy – 0. 
 Ovladač nouzového vysunutí klapek – neutrál. 
 Vysunutí klapek – ručně ruční pumpou. 
 Po vysunutí klapek hlavní ovladač vysunutí klapek – neutrál. 

 
Hydraulický systém mimo provoz 
 
Vysunutí podvozku 
 

 Hlavní ovladač vysouvání podvozku a klapek – neutrál. 
 Ovladač parkovací brzdy – 0. 
 Ovladač nouzového vysouvání podvozku – poloha “Podvozek”. 
 Vysunutí podvozku – ručně ruční pumpou. 
 Po vysunutí podvozku ovladač nouzového vysunutí podvozku – neutrál. 

 
Vysunutí klapek  
 

 Hlavní ovladač vysouvání klapek a podvozku – neutrál. 
 Ovladač parkovací brzdy – 0. 
 Ovladač nouzového vysunutí klapek – poloha “klapky”. 
 Vysunutí klapek – ručně ruční pumpou. 
 Po vysunutí klapek nouzový ovladač vysunutí klapek – neutrál. 

  
Radiové a navigační prostředky 
 
Radiostanice KY 96 A 
 

Radiostanice slouží pro oboustranné radiofonní spojení mezi letounem a pozemní 
stanicí a současně jako palubní telefon mezi piloty. Skříňka radiostanice je umístěna na 
středním panelu přístrojové desky. Všechny ovladače potřebné k provozu radiostanice jsou 
umístěny na předním panelu jednotky. Provozní režimy radiostanice jsou přesně uvedeny v 
letové příručce letounu a návodu na použití radiostanice. Jedná se zejména o režim přímé 
volby, paměťový, programovací a režim přímého ladění. Rozsah frekvencí radiostanice je 118 
– 136 MHz. 
 
Odpovídač Bendix/King KT 76 A 
 

Odpovídač je připraven k provozu přibližně 45s po zapnutí. Otočením přepínače do 
polohy „ON“ začne odpovídač vysílat informaci o nastaveném kódu a v poloze „ALT“ navíc i 
údaj o výšce. Přidělený kód se nastavuje čtyřmi otočnými knoflíky na čelním panelu 
odpovídače. 

Informace o výšce se mění v kroku po 100 ft a to tak, že například výška 4000 ft bude 
vysílána od 3950 do 4050 ft. 
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Součinnost odpovídače se sekundárním radarem je indikována blikáním kontrolního 
světla na čelním panelu odpovídače v intervalu 10 – 15 s. Občasné bliknutí mimo tento 
interval může být způsobeno rušením nebo falešnými odrazy. Obsluha radarového odpovídače 
je uvedena v provozní příručce. 

 
 
Důležité kódy: 
Kód  7700 - pouze v případě nouze 
Kód  7600 - při poruše radiostanice, komunikační problémy  
Kód  7500 - nezákonný zásah 
 
Dovolené nedostatky 
 
Není uplatňováno. 
 


