ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ

Jiří Knap

ZPRACOVÁNÍ QRH PRO PA-42-1000
AIR BOHEMIA A.S.
Diplomová práce

2015

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří mi poskytli podklady pro vypracování této
páce. Zvlášť pak děkuji panu Ing. Bc. Jakubovi Hospodkovi, Ph.D. za odborné vedení a
konzultování diplomové práce a za rady, které mi poskytoval po celou dobu mého studia a
dále bych chtěl poděkovat osobám zodpovědných za řízení společnosti Air Bohemia a.s. za
umožnění přístupu k mnoha důležitým informacím a materiálům. V neposlední řadě je mou
milou povinností poděkovat svým rodičům a blízkým za morální a materiální podporu, které se
mi dostávalo po celou dobu studia.

Prohlášení
Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci, zpracovanou na závěr studia na
ČVUT v Praze Fakultě dopravní.

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité
informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských
závěrečných prací.

V Turnově dne 27. 5. 2015

.............................................
Podpis

2

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní

Zpracování QRH pro PA-42-1000 Air Bohemia a.s.
Diplomová práce
Květen 2015
Jiří Knap

ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce „Zpracování QRH pro PA-42-1000 Air Bohemia a.s.“ je analýza
příslušné dokumentace letounu a zmíněného leteckého provozovatele. Na základě výsledků
této analýzy a všech stanovených speciálních požadavků byl zpracován QRH letounu Piper
Cheyenne 400LS pro leteckého provozovatele Air Bohemia a.s.

ABSTRACT
The subject of the diploma thesis "Design of QHR PA-42-1000 Air Bohemia a.s." is the analysis
of the applicable documentation of the aeroplane and of the mentioned Air Operator. On the
basis of the results of this analysis and of all special imposed requirements, the Piper
Cheyenne 400LS aeroplane Quick Reference Handbook for the Air Bohemia a.s. Air Operator
has been designed.
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příručka, standardní provozní postupy, obchodní letecká doprava, letecký provozovatel
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Seznam použitých zkratek
AD

Airworthiness Directive

Příkaz k zachování letové způsobilosti

AFM

Aircraft Flight Manual

Letová příručka letadla

AIP

Aeronautical Information Publication

Letecká informační příručka

AM

Accountable Manager

Odpovědný vedoucí

AML

Approved Model List

Schválený seznam typů

AMSL

Above Mean Sea Level

Nad střední hladinou moře

AOC

Air Operator Certificate

Osvědčení leteckého provozovatele

ARC

Airworthiness Review Certificate

Osvědčení kontroly letové způsobilosti

CAA

Civil Aviation Authority

Úřad pro civilní letectví

CAM

Continuing Airworthiness Manager

Osoba zodpovědná za zachování letové
způsobilosti

CAT

Commercial Air Transport

Obchodní letecká doprava

CDL

Configuration Deviation List

Seznam povolených odchylek na draku

CFR

Code of Federal Regulations

CS

Certification Specification

Předpis letové způsobilosti vydaný
EASA

CTM

Crew Training Manager

Osoba zodpovědná za výcvik posádek

DG

Dangerous Goods

Nebezpečné zboží

EASA

European Aviation Safety Agency

Evropská agentura pro bezpečnost
letectví

EFB

Electronic Flight Bag

EGT

Exhaust Gas Temperature

Teplota výfukových plynů

EMS

Emergency Medical Service

Letecká záchranná služba

ESHP

Equivalent Shaft Horsepower

Ekvivalentní výkon na hřídeli

ETOPS

Extended Range Operations with

Provoz dvoumotorových letounů se

Two-Engined Aeroplanes

zvětšenou vzdáleností od přiměřeného
letiště

ETSO

European Technical Standard Order

Evropský technický normalizační příkaz

FAA

Federal Aviation Administration

Federální letecký úřad Spojených států
amerických

FAR

Federal Aviation Regulations

Federální letecký předpis vydaný FAA

FIKI

Flight Into Known Icing

Let v podmínkách námrazy

FOM

Flight Operations Manager

Osoba zodpovědná za letový provoz

GAMA

General Aviation Manufacturers
Association
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HP

Horsepower

Koňská síla

ICAO

International Civil Aviation Organization

Mezinárodní organizace pro civilní
letectví

IFR

Instrument Flight Rules

Pravidla pro let podle přístrojů

IPC

Illustrated Parts Catalog

Ilustrovaný kusovník

ISA

International Standard Atmosphere

Mezinárodní standardní atmosféra

JAA

Joint Aviation Authorities

Sdružené letecké úřady

JAR

Joint Aviation Requirements

Společné letecké předpisy vydané JAA

KIAS

Knots Indicated Airspeed

Indikovaná vzdušná rychlost v uzlech

LBA

Luftfahrt-Bundesamt

LDA

Landing Distance Available

Použitelná délka přistání

LVO

Low Visibility Operations

Provoz za podmínek nízké dohlednosti

MEL

Minimum Equipment List

Seznam minimálního vybavení

MLM

Maximum Landing Mass

Maximální přistávací hmotnost

MM

Maintenance Manual

Příručka pro údržbu

MMEL

Master Minimum Equipment List

Základní seznam minimálního vybavení

MNPS

Minimum Navigation Performance

Specifikacemi minimální navigační

Specifications

výkonnosti
Maximální provozní konfigurace sedadel

MOPSC Maximum Operational Passenger
Seating Configuration

pro cestující

MPD

Maintenance Planning Document

Dokument pro plánování údržby

MSP

Maintenance Service Plan

MTOM

Maximum Take-Off Mass

Maximální vzletová hmotnost
Národní bezpečnostní program ochrany

NBP

civilního letectví ČR před protiprávními
činy
Národní program bezpečnostního

NPBV

výcviku v civilním letectví
NPŘK

Národní program řízení kvality
bezpečnostních opatření k ochraně
civilního letectví ČR před protiprávními
činy

OM

Operations Manual

Provozní příručka

PIM

Pilot's Information Manual

Pilotní informační příručka

POH

Pilot's Operating Handbook

Pilotní provozní příručka

PBN

Performance-Based Navigation

Navigace založená na výkonnosti

QRH

Quick Reference Handbook
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RNAV

Area Navigation

Prostorová navigace

RPM

Revolutions per Minute

Otáčky za minutu

RVSM

Reduced Vertical Separation Minima

Snížené minima vertikálního rozstupu

SB

Service Bulletin

Servisní bulletin

SHP

Shaft horsepower

Výkon vyvíjený na hřídeli vrtule

SL

Service Letter

Servisní dopis

SMS

Safety Management System

Systém řízení bezpečnosti

SMSM

SMS Manager

Vedoucí bezpečnosti

SOP

Standard Operating Procedures

Standardní provozní postupy

SRM

Structural Repair Manual

Příručka pro opravy konstrukce letadla

STC

Supplemental Type Certificate

Doplňkové typové osvědčení

TC

Type Certificate

Typové osvědčení

TCDS

Type Certificate Data Sheet

Příloha k typovému osvědčení

TGL

Temporary Guidance Leaflet

TORA

Take-Off Run Available

Použitelná délka rozjezdu

TSO

Technical Standard Order

Technický normalizační příkaz vydaný
FAA

ÚCL

Úřad pro civilní letectví ČR

VFR

Visual Flight Rules

VRL

Variable Red Line

WM

Wiring Manual

Pravidla pro let za viditelnosti

Album elektroschémat
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Seznam použitých jednotek
KIAS

Knots Indicated Airspeed

Indikovaná vzdušná rychlost v uzlech

kg

Kilograms

Kilogram

lb

Pound (mass)

Libra (hmotnost)

g

Acceleration due to Gravity

Gravitační zrychlení

HP

Horsepower

Koňská síla

SHP

Shaft Horsepower

Výkon vyvíjený na hřídeli vrtule

ESHP

Equivalent Shaft Horsepower

Ekvivalentní výkon na hřídeli
(ESHP je součtem výkonu na hřídeli a
jmenovitého ekvivalentu čistého
výfukového tahu)

RPM

Revolutions per Minute

Otáčky za minutu

°C

Degree Celsius

Stupeň Celsia

°F

Degree Fahrenheit

Stupeň Fahrenheita

PSId

Pound per Square Inch Differential

Libra síly na čtverečný palec
(diferenciální tlak)
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1

Úvod

Obecně
QRH (Quick Reference Handbook) je podpůrná příručka určena pro členy letové posádky
vycházející z letové příručky letadla a provozní příručky provozovatele letounu a mnoha
dalších leteckých přepisů, která především obsahuje kontrolní seznamy mimořádných a
nouzových úkonů daného letounu a další postupy provozního charakteru. Je zamýšlena jako
přehledný a logicky členěný zdroj těchto informací, ke kterým, během nastalých mimořádných
a nouzových situací za letu, je třeba rychlý přístup. V rámci této práce byl zpracován QRH
letounu Piper PA-42-1000 Cheyenne 400LS, poznávací značky OK-OKS provozovaný
tuzemským leteckým dopravcem Air Bohemia a.s., jelikož QRH tohoto letounu nebyl výrobcem
Piper Aircraft, Inc. vydán. Bylo vyrobeno pouze 45 letadel tohoto konkrétního typu.
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a přílohu. Teoretickou část tvoří rozbor
požadavků provozovatele a předpisových požadavků na zpracovávané QRH, postup při
návrhu QRH, rešerše technické a provozní dokumentace zmíněného letounu a analýza
příslušné dokumentace provozovatele. Přílohu diplomové práce tvoří zpracovaný QRH, jehož
první verze je označena jako revize 0.
Zpracovaný QRH v příloze této práce bude sloužit výhradně po interní potřeby společnosti Air
Bohemia a.s.

Představení společnosti Air Bohemia a.s.
Společnost Air Bohemia a.s. je provozovatelem nepravidelné letecké obchodní dopravy se
sídlem na veřejném mezinárodním letišti Mnichovo Hradiště. Společnost vznikla v roce 2005
jako Aero-taxi OKR a.s. a od roku 2012 působí již jako samostatná část zabývající se obchodní
leteckou dopravou pod novým obchodním názvem Air Bohemia a.s.
Air Bohemia a.s. v současné době provozuje sedm letounů, z toho čtyři turbovrtulové letouny
z řady Piper Cheyenne (1 PA-42-1000 Cheyenne 400LS, 1 PA-42-720 Cheyenne IIIA a 2
PA-42 Cheyenne III) na území Evropy, severní Afriky a západní Asii.
Společnost nabízí osobní dopravu (VIP lety), dále organizuje a realizuje letecké repatriační a
hospitální transporty a také zajištuje technickou i administrativní správu letadel jiných
vlastníků.
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Základní charakteristika letounu Piper PA-42-1000 Cheyenne 400LS
PA-42-1000 (poznávací značka OK-OKS) je dvoumotorový dolnokřídlý devítimístný letoun s
uspořádáním ocasních ploch ve tvaru T, se zatahovatelným podvozkem a přetlakovou
kabinou, poháněný turbovrtulovými motory Garrett (nyní Honeywell International Inc.)
TPE 331-14A/B osazené pětilistými vrtulemi MT-Propeller.
Primární konstrukce je celokovová. Vybrané části, jako je kryt radaru (radom), ocasní kužel,
některé aerodynamické kryty (fairings) a vrchní část kýlové plochy jsou vyrobeny
z kevlarového a skelného laminátu. Konstrukční řešení trupu má polo-skořepinový charakter,
křídla jsou nosníkové polo-skořepinové konstrukce s jedním hlavním nosníkem, dělená na
konci centroplánu s integrálními nádržemi na vnějších stranách křídla. Za účelem zvýšení
aerodynamické jemnosti jsou křidélka hmotně vyvážena vnitřně.
Letoun spadá dle certifikačních specifikací (FAR Part 23) do kategorie normální.
Tento typ letadla byl uznán letově způsobilým v roce 1984 v rámci typového osvědčení
č. A23SO (v současné době revize 20) vydaného Federálním leteckým úřadem Spojených
států amerických (FAA). Držitelem typového osvědčení je The New Piper Aircraft, Inc.

1.1.1

Technické údaje letounu

 Výrobce:

Piper Aircraft, Inc.

 Původní držitel typového osvědčení:

Piper Aircraft, Inc.
2926 Piper Drive
Vero Beach, Florida 32960 USA
do 07. 08. 2006

 Současný držitel typového osvědčení:

The New Piper Aircraft, Inc.

 Typové osvědčení:

TC č. A23SO
vydáno FAA, revize 20,
datum vydání revize 24. 06. 2010

 Datum podání žádosti:

25. 11. 1981

 Datum schválení

13. 07. 1984
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 Předpisová základna:

CFR Title 14 — Aeronautics and Space
Chapter I — FAA,
Department of Transportation
Subchapter C — Aircraft
Part 23 – Airworthiness Standards: Normal,
Utility, Acrobatic, and Commuter Category
Airplanes, ve znění pozdějších dodatků
Part 25 – Airworthiness Standards:
Transport Category Airplanes, ve znění
pozdějších dodatků
Part 36 – Noise standards: aircraft type and
airworthiness certification, ve znění
pozdějších dodatků
Dále viz TC č. A23SO, Certification Basis

Poznámka:

Předpisová základna (Certification basis) je soubor použitelných požadavků
civilních leteckých předpisů, dokumentů uvedených požadavků CAA, týkajících
se letové způsobilosti letadla, motorů a vrtulí.

 Označení modelu:

PA-42-1000 (Cheyenne 400LS)

 Standardní kategorie způsobilosti:

Normální

 Maximální konfigurace
sedadel pro cestující stanovený
v rámci procesu osvědčování
prováděného pro získání TC:

4-9

 Maximální provozní konfigurace
sedadel pro cestující (MOPSC):

8

 Motory:

1 Garrett Turbine Engine Company
TPE-331-14A
1 Garrett Turbine Engine Company
TPE-331-14B

 Počet motorů:

2
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 Vrtule
o v rámci FAA TC č. A23SO:

Dowty Rotol - R339/4-123-F/8
způsobilé pro TPE-331-14A
Dowty Rotol R341/4-123-F/9
způsobilé pro TPE-331-14B

o v rámci EASA

MTV-27-1-E-C-F-R(G) / CFR250-103

STC č. 10014432

způsobilé pro TPE-331-14A

(dříve EASA.A.S.02480):

MTV-27-1-E-C-F-R(G) / CFRL250-103
způsobilé pro TPE-331-14B

 Počet vrtulí:

2

 Maximální pravá vzdušná rychlost:

352 uzlů (ISA, FL240)

 Maximální provozní nadmořská výška:

41000 stop

 Maximální kabinový diferenciální tlak:

7.6 PSId

 Omezení rychlostí
o VMO maximální provozní rychlost letu:

244 KIAS (do 27100 stop)

o MMO maximální provozní rychlost letu:

0.62 Mach (nad 27100 stop)

o VA návrhová rychlost obratu
 minimální hmotnost 7600 lb:

155 KIAS

 maximální hmotnost 12050 lb:

187 KIAS

o VFE maximální přípustná rychlost
letu s vysunutými vztlakovými
klapkami
 10° vztlakové klapky:

194 KIAS

 20° a 30° vztlakové klapky:

167 KIAS

o VLO maximální přípustná rychlost
letu pro ovládání přistávacího
zařízení
 vysunutí:

170 KIAS

 zasunutí:

170 KIAS

o VLE maximální přípustná rychlost
letu s vysunutým přistávacím
zařízením:

170 KIAS
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o VMC minimální rychlost řiditelnosti
s nepracujícím motorem:

099 KIAS

 Hmotnosti
o Maximální hmotnost
na odbavovací ploše:

12135 lb (5504 kg)

o Maximální vzletová hmotnost:

12050 lb (5466 kg)

o Maximální přistávací hmotnost:

11100 lb (5035 kg)

o Maximální hmotnost bez paliva:

10000 lb (4536 kg)

 Násobky zatížení
o Maximální kladný provozní násobek
 s vysunutými vztlakovými klapkami:

+2,00 g

 se zasunutými vztlakovými klapkami: +3,19 g
o Maximální záporný provozní násobek
 s vysunutými vztlakovými klapkami:

-0,00 g

 se zasunutými vztlakovými klapkami: -1,28 g
 Druh provozu:

Obchodní letecká doprava (CAT):
o Cestující
o Náklad
o Lety letecké záchranné služby (EMS)
VFR (den a noc)
IFR (den a noc)
Let ve známých podmínkách tvoření
námrazy (FIKI)

 Zvláštní oprávnění v rámci provozní
specifikace AOC provozovatele:

RVSM
PBN RNAV 5
zachování letové způsobilosti CZ.MG.0073
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1.1.2

Avionika

Následující

seznam

provozovatelem

vybraných

průběžně

avionických

aktualizovaného

systémů

dokumentu

letounu

seznamu

vychází

vybavení

z

letounu

(tzv. „Equipment List“) umístěného v sekci 6 POH a schválené AFM.
 EADI-85 Attitude Director Indicator
 EHSI-85 Horizontal Situation Indicator
 EFIS Switch Panel
 EFD-74 Electronic Flight Display
 Pilot Heading Switch Panel
 Copilot Heading Switch Panel
 Avidyne EX 600, MFD
 Garmin GNS530W (COM/NAV/GPS)
 Garmin GNS430W (COM/NAV/GPS)
 Audio Panel Garmin GMA 340
 Honeywell AM-250, Altimeter
 Artex C406-2 ELT
 Garmin GTX 330D Transponder
 CTL-22 Control Comm 2 (COM3)
 CTL-62 Control ADF
 RMI-36 Indicator
 Copilot Marker lights
 IND-300 Radar Indicator
 ALI-55 Radar Altimeter Indicator

Poznámka:

Seznam vybavení obsahuje vybavení letounu, které v něm muže být
nainstalováno, sejmuto nebo různě měněno. První verzi tohoto seznamu
vydává výrobce letadla, ale od chvíle, kdy je letadlo uznáno letově způsobilým,
jej dále neaktualizuje. Odpovědnost za jeho uchování a následné doplňování
v případě změny nainstalovaného vybavení poté spadá na vlastníka letounu. U
každé položky seznamu vybavení je uvedeno její pořadí v seznamu; popis
položky (vybavení) spolu s příslušnou předpisovou základnou; znak „X“ zdali je
položka na letounu nainstalována; její hmotnost; rameno a výsledný moment.
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1.1.3

Autopilot

 Systém automatického řízení letu:

Rockwell Collins APS 65 Autopilot System

 Autopilot/Flight Guidance Computer:

APC-65

 Autopilot panel:

APP-65A

 Mode Control Panel:

FCP-65

 Mode Panel:

MAP-65

 Pitch/Roll/Yaw Servo:

SVO-65

 Altitude Pre-selector:

PRE-80

1.1.4

Motory

 Výrobce:

Garrett Turbine Engine Co.

 Držitel typového osvědčení:

Honeywell International Inc.
111 South 34th Street
Phoenix, Arizona 85034 USA

 Typové osvědčení:

TC č. E18NE
vydáno FAA, revize 9,
datum vydání revize 01. 02. 2000

 Předpisová základna:

CFR Title 14 — Aeronautics and Space
Chapter I — FAA,
Department of Transportation
Subchapter C — Aircraft
Part 33 (Airworthiness Standards: Aircraft
Engines), ve znění pozdějších dodatků

 Typové označení:

TPE 331

 Označení modelu:
o Levý motor:

TPE 331-14A

o Pravý motor:

TPE 331-14B

 Popis:

Jednohřídelový motor s dvojstupňovým
odstředivým kompresorem, s třístupňovou
axiální turbínou a s protiproudou (reverzní)
spalovací komorou.

 Startér-generátor:

AS468 Type AV-1 (na každém motoru)
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 Základní technické parametry
o Maximální trvalý výkon:

1000 SHP
(typové osvědčení motoru 1250 SHP)

o Vzletový výkon (5 min):

1000 SHP
(typové osvědčení motoru 1250 SHP)

o Maximální výkon motoru:

1312 ESHP

o 100% otáček vrtulové hřídele:

1540 RPM

o Maximální trvalé otáčky
vrtulové hřídele:

1555 RPM (101 %)

o Maximální okamžité otáčky
vrtulové hřídele:

1602 RPM (104 %)

o Smysl otáčení hřídele
 Levý motor:

vpravo

 Pravý motor:

vlevo

o Hmotnost suchého motoru
 Levý motor:

581 lb (264 kg)

 Pravý motor:

592 lb (269 kg)

o Převodový poměr mezi vrtulovou
a motorovou hřídelí
 Levý motor:

1:22,6546

 Pravý motor:

1:22,6794

o Teplota výfukových plynů (EGT)
 Maximální trvalá:

612 °C (1134 °F) / VRL

 Vzletová (5 min):

612 °C (1134 °F) / VRL

 Během spouštění (5 sekund):

776 °C (1429 °F)

o Minimální okolní teplota:

-54 °C (-65 °F)

o Maximální okolní teplota:

55 °C (131 °F)

 Program údržby motorů:

MSP (Maintenance Service Plan)
by Honeywell International Inc.
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1.1.5

Vrtule

 Výrobce:

MT-Propeller Entwicklung GmbH

 Držitel typového osvědčení:

MT-Propeller Entwicklung GmbH
Flugplatzstrasse 1
D-94348 Atting
Germany
Oprávnění organizace k vývoji a projektování
č.: EASA.21J.020

 Typové osvědčení
TC č. 32.130/102

o LBA:

revize 2, datum vydání revize 26. 09. 2003
TC č. P.104

o EASA:

(od 06. 11. 2007 nahrazuje
LBA TC č. 32.130/102)
revize 4, datum vydání revize 17. 11. 2014
TC č. P22BO

o FAA:

revize 4, datum vydání revize 29. 08. 2011
 Předpisová základna
CFR Title 14 — Aeronautics and Space

o FAA:

Chapter I — FAA,
Department of Transportation
Subchapter C — Aircraft
Part 35 (Airworthiness Standards:
Propellers), ve znění pozdějších dodatků
JAR-P, 7. vydání (22. 10. 1987)

o LBA / EASA:

Dodatek P/96/1 (08. 08. 1996)
CS-P (datum účinnosti 24. 10. 2003) ve
znění pozdějších dodatků
 Typové označení:

MTV-27 / MTV-27-1

 Označení modelu
o Levá (vrtulová hlava / vrtulové listy):

MTV-27-1-E-C-F-R(G) / CFR250-103

o Pravá (vrtulová hlava / vrtulové listy):

MTV-27-1-E-C-F-R(G) / CFRL250-103
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 Popis:

Pětilistá vrtule stálých otáček, hydraulicky
stavitelná s praporovou polohou a
s reverzním nastavením. Vrtulová hlava je
vyfrézovaná z hliníkové slitiny. Vrtulové listy
jsou vyrobeny z dřevěného laminátu
překrytého materiálem z kompozitního
vlákna. Náběžná hrana vrtulového listu je
kryta plátem z nerezové oceli a niklu pro
zajištění ochrany listu před mechanickou
erozí. Volitelná výbava vrtule zahrnuje kryt
vrtulové hlavy a systém odmrazování.

 Vybavení
o Kryt vrtulové hlavy:

dle servisního bulletinu MT-Propeller č. 13

o Regulátor:

dle servisního bulletinu MT-Propeller č. 14

o Systém odmrazování:

dle servisního bulletinu MT-Propeller č. 15,
Goodrich De-Icing Boot System

 Základní technické parametry
o Způsob práce vrtule:

tažná

o Smysl otáčení
 Levá vrtule:

vpravo

 Pravá vrtule:

vlevo

o Počet vrtulových listů:

5

o Maximální trvalý výkon:

1150 HP při 1607 RPM
(dle typového osvědčení vrtule)

o Vzletový výkon:

1150 HP při 1607 RPM
(dle typového osvědčení vrtule)

o Maximální průměr:

2500 mm

o Hmotnost:

121 lb (55 kg)

o Úhel listu v praporu:

+86° (měřeno na 75 % poloměru)

o Úhel listu v reverzu:

-20° (měřeno na 75 % poloměru)

o Maximální rozsah stavění:

106°
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Popis označení vrtule
Vrtulová hlava:
MT V – 27 – 1 – E – C – F – R (G)
1 2

3

4

5

6

7

8 9

1

MT-Propeller Entwicklung GmbH

2

Stavitelná vrtule

3

Identifikace základního modelu vrtule

4

Identifikace konkrétní konfigurace vrtule

5

Písmenné značení pro přírubu vrtulové hlavy

6

Písmenné značení pro vyvažovací závaží: C = vyvažovací závaží pro zavedení sil za
účelem zvětšení úhlu nastavení (stoupání) listů vrtule

7

Písmenné značení pro možnost praporování: F = praporová poloha povolena

8

Písmenné značení pro možnost reverzního nastavení: R = reverzní nastavení
umožněno
Písmenné značení pro reverzovací systém: G = systém Garrett

9

Vrtulový list:
CFR (L) 250 - 103
1

2

3

4

1

Písmenné značení systému ovládání úhlu nastavení listů vrtule

2

Písmenné značení pro zástavbu vrtulového listu a smysl otáčení: bez značení = tažná,
smysl otáčení vpravo; L = tažná, smysl otáčení vlevo

3

Průměr vrtule v centimetrech

4

Identifikace návrhu vrtulových listů
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2

Požadavky na QRH

Předpisové požadavky na obsah QRH
Pro obchodní leteckou dopravu (OLD) je provozní dokumentace, která musí být při každém
letu na palubě uvedena v nařízení Komise (EU) č. 965/2012, konkrétně ORO.MLR.100,
ORO.MLR.101 a CAT.GEN.MPA.180 a v příslušných přijatelných způsobů průkazu (AMC) a
poradenských materiálů (GM). Jedná se, mimo jiné, o provozní příručku (OM), a letovou
příručku letadla (AFM). Letovou příručku letadla zpracovává výrobce letadla a obsahuje
omezení a postupy stanovené výrobcem bez ohledu na druh provozu, v jakém bude dané
letadlo provozováno. Provozní příručku (OM) zpracovává provozovatel podle toho, jaký druh
provozu bude provozovat (obchodní doprava, pro vlastní potřebu, pro letecké práce, atd.)
podle příslušného předpisu (např. pro obchodní leteckou dopravu podle nařízení Komise (EU)
č. 965/2012). V žádném případě ale omezení uvedená v OM nesmí přesáhnout omezení daná
AFM. Například v AFM může být omezení na maximální letovou hladinu 430, pro obchodní
leteckou dopravu ale z hlediska vybavení kyslíkem může být omezení na letovou hladinu 250
(např. individuální dýchací soupravy nejsou uváděny samočinně do provozu). Výsledek je tedy
takový, že v OM-B pro provoz OLD platí omezení na letovou hladinu 250. Obsah OM je přesně
stanoven pro OLD dle přijatelných způsobů průkazu AMC3 ORO.MLR.100. OM je povinná
součást pro vydání AOC za účelem provozování obchodní letecké dopravy.
QRH, POH, W&B příručka a podobné jsou pouze pomocné materiály, který zpravidla vydává
výrobce letadla pro konkrétního provozovatele. QRH není vyžadován žádným předpisem pro
provozování OLD. Je-li ale vydán a je provozovatelem nebo výrobcem aktualizován, lze na
jeho části uvádět v OM části B odkazy. V tom případě se stává součástí OM-B (řízená
dokumentace), musí být na palubě letadla a každý pilot jej musí mít k dispozici pro vlastní
studium. QRH ale nenahrazuje OM-B, protože co do struktury a obsahu nevyhovuje AMC3
ORO.MLR.100 a není zpracován podle požadavků předpisu pro konkrétní druh provozu.
Zpracovaný QRH pro PA-42-1000 provozovatele Air Bohemia a.s. a jeho budoucí změny
nepodléhají schválení ÚCL, jelikož řízná dokumentace provozovatele, konkrétně část B
provozní příručky pro letoun PA-42-1000, neobsahuje odkazy na tento QRH.
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Formální požadavky na QRH
Jelikož nejsou stanoveny předpisové požadavky na obsah QRH, nejsou tedy stanoveny ani
na jeho formát. Jako jisté vodítko byl použit poradní materiál pro tvorbu POH, který byl vytvořen
sdružením GAMA (General Aviation Manufacturers Association), jehož druhá revize byla
vydána v roce 1996. Dále pro stanovení formátu zpracovaného QRH bylo využito QRH
několika dalších výrobců letadel. Informace, jak mají být zpracovány kontrolní seznamy úkonů
lze nalézt v leteckém předpisu L 8168, části III, dílu 5, hlavě 2 Kontrolní seznamy úkonů.
Dále viz kapitola Návrh QRH - Koncepce a členění.

Požadavky provozovatele na obsah QRH
Všechny stanovené požadavky provozovatele na obsah QRH revize 0 byly zpracovány.
Pro další informace o požadavcích a konkrétních kapitolách QRH viz Návrh QRH - Koncepce
a členění a Postup při návrhu.
Revize 0 zpracovaného QRH ještě neobsahuje všechny zamýšlené a průběžně připravované
a připomínkované mimořádné a nouzové kontrolní seznamy úkonů. Tyto další seznamy úkonů
budou po jejich návrhu a řádném prozkoumání a projednání začleněny do QRH v rámci
revize 1.
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3

Návrh QRH

Všeobecně
Kapitoly obecného charakteru QRH související s povozem v obchodní letecké dopravě vychází
z národních, evropských a mezinárodních leteckých předpisů, nařízení a doporučení (dále viz
kapitola Návrh QRH - Koncepce a členění).
Kapitoly QRH týkající se daného letounu jsou zpracovány v souladu s letovou příručkou
letadla (POH a schválenou AFM), PIM, dokumentací motoru a příslušnou dokumentací
provozovatele (část B provozní příručky, bezpečnostní program provozovatele a další
dokumentací). V těchto kapitolách jsou mimo jiné zpracovány kontrolní seznamy úkonů a
postupů, které mají být následovány letovou posádkou v mimořádných a nouzových situacích
nastalých během všech fází letu. Každý člen letové posádky musí mít během letu k dispozici
tyto kontrolní seznamy úkonů (tištěné nebo v elektronické verzi) pro standardní, mimořádné a
nouzové situace (uvedené v OM-B nebo QRH).
Kontrolní seznamy úkonů jsou nedílnou součástí standardních provozních postupů (SOP)
provozovatele a popisují soubor činností vztahující se na specifické nastalé situace a fáze
provozu (spouštění motorů, pojíždění, vzlet, přiblížení, přistání atd.), které musí letová
posádka provést nebo ověřit a které souvisí s bezpečností provozu. Kontrolní seznamy úkonů
by měly rovněž poskytovat návod pro ověřování konfigurace letadla a konfigurace systémů,
který zabraňuje chybám způsobeným lidskou výkonností.
QRH PA-42-1000 byl navržen tak, aby mohl být na palubě letadla nejenom ve své tištěné
formě, ale i formě elektronické v zařízeních iPad spolu s ostatní letovou dokumentací v rámci
schváleného EFB pro daný typ letounu.
Z důvodů občasných změn například v kontrolních seznamech úkonů („Checklists“), letových
a jiných provozních postupech musí být zajištěna snadná upravitelnost QRH a zároveň
zavedeny postupy provozovatele pro zajištění nahrazení starších verzí (revizí) za novější (jak
tištěná, tak elektronická forma QRH). Pro další informace viz kapitola Návrh QRH - Provádění
změn.
V rámci revize 0 QRH ještě nejsou zpracovány všechny provozovatelem požadované kontrolní
seznamy úkonů pro mimořádné a nouzové situace. Tyto postupy budou vypracovány během
následujících měsíců tak, aby po konzultacích a následném připomínkování příslušných osob
zodpovědných za řízení společnosti byly připraveny pro použití v běžném provozu a začleněny
do další revize (revize 1) zpracovávaného QRH.
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Poznámka:

Dle národního leteckého předpisu L 8168 by standardní kontrolní seznamy
úkonů měly pomáhat letové posádce v postupu uspořádání konfigurace letadla
a jeho systémů:
 poskytnutím logických sledů obsažení palubní desky v pilotní kabině,
 poskytnutím logických sledů činností ke splnění jak vnitřních tak vnějších
provozních požadavků na pilotní kabinu,
 umožněním vzájemného monitorování mezi členy letové posádky k
udržení všech členů v informační smyčce, a
 usnadněním koordinace posádky zajišťující logické rozdělení úkolů v
pilotní kabině.25

Poznámka:

Dle národního leteckého předpisu L 8168 by mimořádné a nouzové kontrolní
seznamy úkonů měly napomáhat letovým posádkám při řešení nesprávných
činností systémů letadla a/nebo nouzových situací. Měly by zabraňovat chybám
způsobených lidskou výkonností během extrémních zátěží při plnění cílů
uvedených v poznámce o standardních kontrolních seznamech úkonů a navíc:
 zajišťovat jednoznačné přidělení úkolů, které musí být provedeny každým
členem letové posádky,
 působit jako návody pro letové posádky při diagnóze problémů, pro
provádění rozhodnutí a řešení problémů (popisuje posloupnosti kroků
a/nebo činností), a
 zajištěním, že kritické činnosti jsou řešeny včas a ve správném sledu.25

23

Zpracování QRH pro PA-42-1000
Air Bohemia a.s.

Koncepce a členění
3.1.1

Obecně

QRH PA-42-1000 se člení na kapitoly a oddíly („Chapters“ a „Sections“). Každá stránka
příručky je značena číslem strany, datem účinnosti, pořadím revize, sériovým číslem letadla a
označením kapitoly a příslušeného oddílu.
Pro zachování podobnosti i mezi jinými QRH odpovídá členění, obsah informací a grafická
úprava zpracovávané příručky většině ostatních QRH.
Kontrolní seznamy úkonů pro mimořádné a nouzové situace jsou členěny do logicky
značených celků pro snazší orientaci pilotů. Ve zpracovávaném QRH jsou uvedeny i zásady
práce s těmito kontrolními seznamy.

3.1.2

Postup při řešení typických mimořádných a nouzových situací

Primárním cílem letové posádky je vždy zachování řízení letadla. Letová posádky by
všeobecně měla reagovat na technické problémy letadla pouze pokud:
 je vertikální a laterální dráha letu letadla plně pod kontrolou, a
 nehrozí střet letadla se zemí.

Jakýkoliv člen letové posádky, který si povšimne bezprostředně hrozící nebo již nastalé
mimořádné nebo nouzové situace musí okamžitě informovat druhého člena letové posádky.
Další postup na daném typu letadla by měl být následující:
 zvukové varování ztišeno,
 příslušný systém znovu zkontrolován, zda je správně nastaven a zdali jsou pojistky
tohoto systému v poloze „IN“,
 všechny dostupné indikace výstrahy jsou znovu prověřeny za účelem potvrzení
špatného fungování zkoumaného systému.

Po koordinované analýze problému oběma členy letové posádky by měl velitel letadla
rozhodnout, jaký vhodný postup a jaký kontrolní seznam mimořádných nebo nouzových úkonů
bude proveden. Rozdělení činností letové posádky:
 Velitel letadla stanoví, kdo bude pilot řídící.
 Pilot řídící by měl použít systém automatického řízení letu kdykoliv takové využití sníží
pracovní zátěž letové posádky.
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Má-li pilot řídící dráhu letu pod kontrolou, zažádá o zahájení příslušného postupu standardním
hlášením „Start Procedure“. Pokud takový postup zahrnuje úkony prováděné zpaměti
(„Memory Items“), jsou tyto úkony provedeny nejdříve (na základě oblasti odpovědnosti obou
členů letové posádky), a to ještě před vyhledáním příslušného postupu v QRH, případně
OM-B, a až po té jsou provedeny úkony příslušného mimořádného nebo nouzového
kontrolního seznamu (tedy např. „Engine Failure Memory Items“, následuje provedení dalších
nezbytných úkonů a až po té „Engine Failure Procedure“). Mimořádné a nouzové seznamy
úkonů samozřejmě předcházejí standardním seznamům úkonů.
Jednotlivé požadované úkony mimořádných a nouzových postupů jsou čteny pilotem
neřídícím. Veškerý text příslušného postupu musí být čten srozumitelně a nahlas (včetně
názvu postupu a úkonů již provedených zpaměti), ale pouze tehdy, věnuje-li tomu pilot řídící
svoji pozornost – tedy letoun musí být plně pod kontrolou pilota řídícího a provádění
kontrolního seznamu nesmí mít za následek vznik jakékoliv nové nežádoucí situace z hlediska
dráhy letu nebo konfigurace letounu.

Poznámka:

Za jistých podmínek během provozu letadla, kdy čtení kontrolních seznamů
nahlas koliduje s jinými důležitými činnostmi, může velitel letadla rozhodnout o
pokračování čtení kontrolního seznamu potichu. V takovém případě nicméně
musí pilot neřídící informovat pilota řídícího o důležitých krocích a průběhu
daného postupu.

Stanovený člen letové posádky (obvykle je stanoven pilot neřídící, pokud daná situace
nepředurčuje jinak) jednotlivé úkony po jejich přečtení provádí podle konceptu „Read-and-Do“,
a provedení každého úkonu dle příslušného kontrolního seznamu nahlas oznamuje, aby druhý
člen letové posádky mohl provedení úkonu zkontrolovat, je-li to možné.
Jestliže nějaký kontrolní seznam úkonů obsahuje více možností postupu (v QRH značené jako
„Choose one“), všechny dostupné možnosti musí být postupně přečteny, aby mohl být
stanoven postup jednoznačný. Obsahují-li kontrolní seznamy úkonů související podmínky
(„Condition“) pod názvem postupu, musí být tyto podmínky také nahlas přečteny.
Mimořádné a nouzové kontrolní seznamy úkonů musí být provedeny až do jejich konce .
Pokud má být z různých důvodů čtení a provádění těchto úkonů přerušeno, musí zaznít
standardní hlášení „Hold Procedure“. Pro pokračování postupu následuje standardní hlášení
„Continue Procedure“. Po dosažení konce postupu oznamuje pilot neřídící „ _______
Procedure Completed“.
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Poznámka:

Ve zcela výjimečných případech může velitel letadla v zájmu bezpečnosti
rozhodnout o ukončení určitého postupu a dále v takovém postupu
nepokračovat. V takovém případě však musí být veškeré provozní,
bezpečnostní a různé omezující aspekty nastávající situace důkladně uváženy.

3.1.3

Členění

QRH PA-42-1000 je rozčleněn do následujících kapitol a oddílů:
 Quick Action Index
Odkazy na kontrolní seznamy úkonů, které je potřeba v případě mimořádných nebo
nouzových situacích rychle vyhledat, jsou umístěny na titulní straně QRH značené jako
„Quick Action Index”. Na začátku každého oddílu letadlových systémů v kapitole „NonNormal Checklists“ jsou odkazy na takové kontrolní seznamy úkonů uvedeny jako první a
odděleny od ostatních vodorovnou přerušovanou čáru, následovány odkazy na kontrolní
seznamy úkonů, které nespadají pod Quick Action Index. Odkazy na kontrolní seznamy
úkonů spadající pod Quick Action Index jsou označeny tučně.
 Index
o Lights
Obsahuje odkazy na mimořádné a nouzové kontrolní seznamy úkonů, které jsou přímo
indikované výstražnými světelnými indikacemi oznamovacího panelu (Annunciator
Panel).
o Unannunciated
Obsahuje odkazy na mimořádné a nouzové kontrolní seznamy úkonů, které nejsou
v pilotním prostoru přímo indikované výstražnými zařízeními.
o Alphabetical
Obsahuje abecedně seřezané odkazy na kontrolní seznamy úkonů pro řešení
mimořádných a nouzových situací během všech fází letu.
 Normal checklists
V této kapitole jsou uvedeny standardní kontrolní seznamy úkonů, které mají členové
posádky používat ve všech fázích letu za běžného provozu, aby bylo zajištěno dodržení
standardních provozních postupů uvedených v provozní příručce provozovatele.
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Schéma i použití standardních kontrolních seznamů běžných úkonů by mělo dodržovat
zásady lidských činitelů a zohledňovat nejaktuálnější dokumentaci výrobce letadla a
požadavky provozovatele. Úkony u postupů pro běžné situace musí být nejdříve
provedeny a ve vhodnou chvíli během různých fází letu nahlas přečteny z daného
kontrolního seznamu, tzv. „Do-and-Read Items“.
 Non-Normal Checklists
V této kapitole jsou uvedeny kontrolní seznamy úkonů, které mají členové posádky
používat za mimořádných a nouzových situací vzniklých během všech fází letu, aby byla
zajištěna co největší bezpečnost provozu letadla během takových situací, a zároveň aby
bylo zajištěno dodržení mimořádných a nouzových provozních postupů stanovených v
provozní příručce provozovatele.
Jelikož není provoz letadla za mimořádných nebo nouzových situací běžný, je nutné, aby
byly veškeré kroky postupů při řešení takových situací členy letové posádky nejdříve
nahlas oznámeny a teprve poté provedeny.
Pro některé mimořádné a nouzové potupy jsou definovány úkony, které musí být
provedeny hned, jakmile to situace umožňuje a řádné řízení letadla je zajištěno. Zpoždění
před zahájením provádění takových úkonů není žádoucí, a proto musí být členové letové
posádky schopni tyto úkony provádět zpaměti. Pro odlišení od ostatních úkonů postupů
jsou označeny černým vnějším ohraničením, tzv. „Memory Items“. Ostatní úkony u
postupů pro mimořádné a nouzové situace musí být nejdříve nahlas přečteny z daného
kontrolního seznamu a až poté provedeny, tzv. „Read-and-Do Items“. Během nastalé
mimořádné nebo nouzové situace může dojít k případu, že provedení daného úkonu není
vratné nebo, pokud by takový úkon byl proveden chybně, může vést k závažnému
ohrožení bezpečnost provozu letadla. Tyto úkony, tzv. „Monitored Items“, musí být
provedeny až po vzájemném potvrzení mezi členy letové posádky. Úkony označeny
textem „Action is not reversible“ jsou zároveň „Monitored Items“, a jejich provedení po
vzájemné potvrzení již není vratné. Nezbytné úkony pro takové fáze letu, u kterých
koncept „Read-and-Do“ nelze použít, jsou na konci příslušných kontrolních seznamů.
Členové letové posádky si je musí přečíst a zapamatovat v předstihu, než takové úkony
bude potřeba provést během příslušné fáze letu. Takové úkony jsou označeny jako
„Procedure Review“. Jestliže mimořádné nebo nouzové kontrolní seznamy obsahují
úkony, jejichž provedení způsobí odlišnou konfiguraci letadla od té standardní za běžného
provozu, jež je kontrolována v rámci standardních kontrolních seznamů, obsahuje takový
postup příslušný kontrolní seznam úkonů, včetně těch, co se liší od standardního
kontrolního seznamu. Takový kontrolní seznam je označen jako „Deferred Items“.
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 Operations Information
Kapitola Operations Information obsahuje předem stanovené informace důležité nejen pro
provoz daného typu letadla, ale i pro provoz letadel v obchodní letecké dopravě obecně.
Oddíly této kapitoly byly sestaveny tak, aby v co největší míře reflektovaly podmínky
provozu daného letadla provozovatele. Jelikož tento provoz předpokládá i výjimečné
změny letového plánu za letu (změna letiště určení), obsahuje tato kapitola oddíly týkající
se příslušných informací ohledně výběru letišť (v souladu s CAT.OP.MPA.180 nařízení
Komise (EU) č. 965/2012) nebo plánovací minima pro lety podle pravidel IFR (v souladu
s CAT.OP.MPA.185 nařízení Komise (EU) č. 965/2012).
 Performance Inflight
Obsahuje charakteristiky letové výkonnosti letounu znázorněné pomocí tabulek pro
snadný a rychlý přístup k potřebným údajům a další vybraná provozní omezení.
Tabulky údajů pro vzlet obsahují maximální vzletové hmotnosti (MTOM) letounu pro
danou délku vzletu (stanovenou letovou příručkou) vynásobenou koeficientem 1,25 (v
souladu s CAT.POL.A.305 nařízení Komise (EU) č. 965/2012) a dané okolní teploty a
tlakové výšky pro porovnání s použitelnou délkou rozjezdu (TORA).
Tabulky údajů pro přistání obsahují maximální přistávací hmotnosti (MLM) letounu pro
danou délku přistání (stanovenou letovou příručkou) vydělenou koeficientem 0,7 (v
souladu s CAT.POL.A.330 nařízení Komise (EU) č. 965/2012) a dané okolní teploty a
tlakové výšky pro porovnání s použitelnou délkou přistání (LDA).
Další korekční koeficienty, kterými se násobí délka vzletu nebo délka přistání (vypočítané
dle předchozího odstavce) v případě mokré nebo znečištěné dráhy, případně sklonu dráhy
jsou stanoveny v OM-B PA-42-1000 provozovatele.
 Manoeuvres
V kapitole „Manoeuvres“ jsou popsané podmínky, za kterých může dojít k neobvyklým
situacím či polohám letounu, včetně postupů a manévrů letounu pro řešení takových
nastalých situací. Tyto postupy se opírají o standardní postupy provozovatele, a v každém
jednotlivém manévru jsou uvedeny postupy jak pro pilota řídícího, tak pro pilota neřídícího
(případně pro velitele letadla a druhého pilota).
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Následující manévry letounu jsou v této kapitole zpracovány:
o Rejected take-off
o Upset recovery
o Approach to Stall Recovery
o Terrain Avoidance
o Windshear Escape
 Airplane Systems
Vybrané letadlové systémy, jako například pneumatický, hydraulický, palivový a elektrický
jsou v této kapitole popsány včetně jejich funkcí. Ke každé soustavě je pro usnadnění
řešení vzniklého problému během letu přiloženo příslušné schéma.
 Checklists Instructions
Na prvních stranách této kapitoly se nachází změnový list a seznam platných stran QRH.
Dále tato kapitola obsahuje pokyny pro použití kontrolních seznamů úkonů v QRH, které
mají být následovány za běžných, mimořádných a nouzových podmínek provozu ve všech
fázích letu. Tyto pokyny se vážou na standardní provozní postupy stanovené
provozovatelem popsaných v příslušné OM-B pro daný typ. Dále jsou v této kapitole
popsány jednotlivé symboly použité v kontrolních seznamech úkonů QRH.

Postup při návrhu
Potřebné údaje pro zpracování systému kontrolních seznamů úkonů pro mimořádné a
nouzové situace pro všechny fáze letu byly čerpány z POH a PIM daného letounu, z řízené
dokumentace provozovatele, konkrétně OM-B PA-42-1000, a z dokumentu SMS. Finální
podoba těchto úkonů postupů byla konzultována s vybranými osobami z řízení společnosti, a
to s osobou zodpovědnou za letový provoz (FOM), osobou zodpovědnou za zachování letové
způsobilosti (CAM), osobou zodpovědnou za výcvik posádek (CTM), s vedoucím bezpečnosti
(SMSM) provozovatele, a také s pracovníkem organizace oprávněné k údržbě daného letounu.
Standardní kontrolní seznamy úkonů pro běžné podmínky provozu letounu byly převzaty
z příslušné OM-B za účelem vytvoření uceleného systému a zajištění dodržení provozních
postupů uvedených v provozní příručce i v rámci QRH. Standardní, mimořádné a nouzové
kontrolní seznamy úkonů zohledňují nejnovější dokumentaci výrobce letadla.
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Při návrhu mimořádných a nouzových kontrolních seznamů úkonů bylo vzato v úvahu
následující:
 Pořadí položek kontrolních seznamů úkonů. Položky jsou seřazeny v takovém pořadí
kroků, které reflektuje:
o provozní sekvence systému letadla tak, jak vyžaduje aktivace a provoz těchto
systémů.
o fyzické umístění prvků pilotního prostoru tak, že jsou položky seřazeny v pořadí
sledujícím schéma kontroly tohoto prostoru (tzv. „Flow Pattern“).
o ověřování a zdvojování položek vztahujících se ke kritické konfiguraci letadla. Takové
položky jsou ověřovány v obvyklém sledu a znovu bezprostředně před fází letu, pro
kterou jsou kritické.
o řazení kritických položek v mimořádných a nouzových kontrolních seznamech úkonů
tak, aby ty nejkritičtější položky byly provedeny první (včetně „Memory Items“).
Kritické položky musí být ověřovány oběma členy letové posádky a na daném
kontrolním seznamu úkonů by se neměly vyskytnout více než dvakrát.
 Počet položek kontrolních seznamů úkonů. Počet položek by měl být omezen pouze na
ty, které jsou nezbytné vzhledem k bezpečnosti letu.
 Přerušování kontrolních seznamů úkonů. Postup činnosti letové posádky v případech
přerušení kontrolního seznamu úkonů je uveden v kapitole „Checklist Instruction“
zpracovávaného QRH a vychází ze SOP provozovatele.
 Nejednoznačnost významů kontrolních seznamů úkonů. Odpovědi na jednotlivé položky
úkonů kontrolních seznamů by měly popisovat skutečné stavy letadlových systémů nebo
hodnoty položek (přepínačů, množství, světel, atd.). Výskyt neurčitých odpovědí, jako
jsou „set“, „checked“ nebo „completed“, by měl být omezen na minimum.
 Vztahy kontrolních seznamů úkonů. Kontrolní seznamy úkonů by měly být spojeny
s určitou fází letu (spouštění motorů, pojíždění, vzlet atd.). To však neznamená, že s
kritickými fázemi letu musí být kontrolní seznamy pevně spjaty.

Poznámka:

„Kritickou fází letu“ se v případě letounů rozumí rozjezd, dráha letu při vzletu,
konečné přiblížení, nezdařené přiblížení, přistání, včetně dojezdu a všechny
ostatní fáze letu podle rozhodnutí velícího pilota nebo velitele letadla.29
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 Typografie. Použité písmo musí být dostatečně veliké pro zajištění čitelnosti kontrolních
seznamů úkonů za všech podmínek osvětlení pilotního prostoru. V případě použití
barevného značení by měly být nesprávné činnosti systémů značeny žlutým, případně
oranžovým záhlavím a nouzové kontrolní úkony červeným záhlavím. Takové barevné
odlišení by však nemělo být pouze jediným prvkem pro identifikaci mimořádných a
nouzových kontrolních úkonů.
Provozní informace v kapitole „Operations Information“ vycházejí ze současné evropské
legislativy (především nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanovují technické
požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zejména pak ty přílohy nařízení týkající se obchodní
letecké dopravy (Část-ORO, Část-CAT a Část SPA) včetně přijatelných způsobů průkazu a
poradenského materiálu k příslušným částím, a také doporučených postupů ICAO (např. ICAO
Doc 4444 PANS-ATM). Provozní omezení letounu v kapitole „Operating Limitations“ vychází
z dat letové příručky a příslušné části B provozní příručky provozovatele.
Data letové výkonnosti byla odečtena z příslušných grafů letové příručky (POH) a seskupena
do kategorií dle fází letu v přehledných tabulkách v kapitole „Performance Inflight“. Hodnoty
minimálních délek rozjezdu, minimálních délek pro přistání byly dále násobeny, příp. děleny
stanovenými koeficienty tak, aby tyto hodnoty vyhovovali předpisovým požadavkům pro
provoz obchodní letecké dopravy. Tato kapitola dále obsahuje vybrané grafy výkonnostních
charakteristik (např. graf závislosti vertikální rychlosti stupání a gradientu stupání na rychlosti
letu) a omezení pro daný letoun (např. maximální složky větru).
Postupy uvedené v kapitole „Manoeuvres“, které členové letové posádky mají následovat pro
zajištění správně provedeného manévru letounu během vzniklé mimořádné situace za letu,
vycházejí z obecných zásad metodiky létání a jsou upraveny tak, aby byly použitelné prodaný
typ letounu s přihlédnutím ke stanoveným postupům provozovatele.
Schémata letadlových soustav v kapitole „Airplane Systems“ jsou překresleny z letové příručky
a informačního manuálu letounu a pro účely QRH zjednodušeny, komponenty soustav jsou
v příslušných kapitolách popsány, případně pro lepší orientaci ve schématu barevně
zvýrazněny. Ke každé jednotlivé soustavě je přiložen popis její funkce včetně popisu různých
výstražných indikací v pilotním prostoru v případě překročení provozních hodnot.
Kapitola „Checklist Instructions“ byla sestavena na základě údajů z několika dokumentů (SOP
provozovatele, příslušná OM-B QRH jiných letounů) a sestavena tak, aby tvořila úvod do
kapitol „Normal Checklists“ a „ Non-Normal Checklists“ a stanovovala jejich správné používání
členy letové posádky. Přebírá vybrané provozní postupy provozovatele.
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Provádění změn
Za vydávání a zařazování doplňků a změn QRH PA-42-1000 bude odpovídat vedoucí
sledování shody (Compliance Monitoring Manager) provozovatele.
Provozovatel, jakožto budoucí držitel QRH PA-42-1000, bude povinen zařadit každou změnu
nebo opravu do QRH k datu účinnosti změny nebo opravy a provést o tom zápis do změnového
listu. Datum účinnosti Revize 0 QRH PA-42-1000 byl stanoven na den 30. 06. 2015.
V QRH PA-42-1000 nejsou povoleny rukopisné doplňky nebo změny, vyjma případů, kdy je v
zájmu bezpečnosti nezbytné okamžité změny nebo doplnění, bylo-li požádáno o schválení.
Rukopisný doplněk nebo změnu je nutno v nejbližším možném termínu nahradit změnou
řádnou.
Změny v QRH budou prováděny v nepravidelných intervalech. Změněný nebo opravený text
bude oproti původnímu vydání označen černou svislou čarou z levé strany změněného textu.
Samotný QRH a jeho budoucí změny nepodléhají schválení ÚCL, jelikož řízná dokumentace
provozovatele (konkrétně OM-B příslušného letounu) neobsahuje odkazy na zpracovávaný
QRH.

Použité materiály a sběr dat
V průběhu návrhu QRH daného letounu:
 bylo jako podpůrných materiálů použito většiny leteckých předpisů a nařízení uvedených
v seznamu literatury této práce,
 byly analyzovány a porovnávány QRH jiných typů letounů,
 byly dotázány jednotlivé letové posádky i osoby odpovědné za řízení společnosti
Air Bohemia a.s. ohledně jejich konkrétních požadavků a dílčích návrhů na
zpracovávaný QRH,
 probíhala konzultace a rozbor zpracovávaných mimořádných a nouzových postupů
s osobami odpovědnými za řízení společnosti Air Bohemia a.s. (konkrétně AM, FOM,
CAM, CTM a SMSM), a
 byla vedena mailová konzultace s ÚCL a s organizací zapojenou v údržbě zmíněného
typu letounu.
Po zpracování návrhů a připomínek zúčastněných osob byla zpracována ucelená příručka, jež
tvoří přílohu této diplomové práce.
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4

Analýza technické a provozní dokumentace letounu

Obecně
Technickou a provozní dokumentaci letadel lze kategorizovat na doklady způsobilosti,
provozní technické doklady, výrobní dokumentaci, průvodní technickou dokumentaci a na
dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti. V následujících kapitolách je uveden
obecný přehled zmíněné dokumentace letounu, vybrané kapitoly jsou dále podrobněji
rozepsány. Dokumentace, která se v následujícím seznamu nevztahuje na analyzovaný letoun
PA-42-1000 je v textu uvedena pouze pro ucelenost obecné kategorizace.

Doklady způsobilosti
4.1.1

Doklady typové způsobilosti letadel, motorů a vrtulí

Typové osvědčení s přílohou (Type Certificate, TC & Type Certificate Data Sheet, TCDS)
Před tím, než nově vyvinutý typ letadla, motoru nebo vrtule může vstoupit do provozu, musí
získat za striktně definovaných podmínek typové osvědčení od odpovědného leteckého
regulačního orgánu. Pro země EU a pro některé evropské země mimo EU je za osvědčování
těchto výrobků odpovědná EASA, pro Spojené státy americké FAA.
Typové osvědčení (TC) je tedy doklad, kterým se osvědčuje, že uvedený typ letadla, motoru
nebo vrtule, jak je definován typovým návrhem (viz následující poznámka), pokud je udržován
a provozován podle příslušných předpisů s příslušnými provozními omezeními a podmínkami
uvedenými v příloze k typovému osvědčení (TCDS), vyhovuje požadavkům letové způsobilosti
předpisové základny uvedené v příloze typového osvědčení a splňuje tedy legislativou
stanovené požadavky na bezpečnost jeho provozu.
TC s přílohou zůstává v platnosti, dokud se jich žadatel nevzdá nebo dokud příslušný úřad
jejich platnost nepozastaví nebo nezruší.

Poznámka:

Dle národního leteckého předpisu L 8/A je typový návrh (Type Design) soubor
dokumentace, která se skládá z:
 výkresů a specifikací, a seznamů těchto výkresů a specifikací, nezbytných
k vymezení konfigurace a konstrukčních rysů výrobku, jehož vyhovění
použitelným požadavkům je prokazováno,
 informací o materiálech, výrobních postupech a metodách výroby a
montáže výrobku nezbytných pro zajištění shody výrobku,
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 části „Omezení k letové způsobilosti“ instrukcí pro zachování letové
způsobilosti, jak je požadováno příslušným předpisem letové způsobilosti
pro danou kategorii letadel,
 jakýchkoli jiných údajů nezbytných k tomu, aby bylo možné určit
porovnáním letovou způsobilost pozdějších výrobků téhož typu.

19

Pro typové osvědčení analyzovaného letounu (včetně motoru a vrtule) viz kapitola Základní
charakteristika letounu Piper PA-42-1000 Cheyenne 400LS.

Doplňkové typové osvědčení (Supplemental Type Certificate, STC)
Doplňkové typové osvědčení lze charakterizovat jako specifické schválení úřadem, umožňující
provést modifikaci letadla (i jiných letadlových celků), která je příslušnými úřady shledána jako
významný zásah do původního typového návrhu letadla vyžadující zvláštní ověření letové
způsobilosti. Takový zásah může představovat například složitou změnu v systému dodávek
elektrické energie pro různé spotřebiče v letadle, apod.). Dokladem STC se osvědčuje, že
změna typového návrhu příslušného letadla, motoru, vrtule nebo jiných dílů, s příslušnými
provozními omezeními a podmínkami uvedenými v konkrétním STC, vyhovuje požadavkům
letové způsobilosti předpisové základny uvedené v daném doplňkovém typovém osvědčení a
nesnižuje bezpečnost provozu daného typu letadla.

Poznámka:

Pod doplňkové osvědčení mohou spadat i jisté programy údržby motorů, jako
například MORE (Maintenance on Reliable Engines) program pro turbínové
motory Pratt & Whitney PT6.

Konkrétní typy letadel, na která je možné aplikovat použitelná STC, jsou uvedené buď v AML
(Approved Model List), na který je odkázáno v příslušném STC u STC spadajících pod
pravomoci FAA nebo v dokumentu EASA „List of EASA Supplemental Type Certificates“ u
STC spadajících pod pravomoci EASA.
Názorná ukázka doplňkového typového osvědčení a souvisejícího AML zástavby lékařských
nosítek používaných v provozu analyzovaného letounu během sanitárních a repatriačních letů
je na Obrázek 1 (FAA STC č. SA00528SE vydaného společnosti LifePort, Inc.) a na
Obrázek 2 (související AML daného STC).
Schválený seznam typů (Approved Model List, AML)
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Ve FAA schváleném seznamu typů (AML) je uveden seznam typů letadel (v rámci jednoho
nebo několika různých typových osvědčení) na které je možné aplikovat příslušné schválené
FAA STC. AML je tedy součástí FAA STC, viz Obrázek 1 a Obrázek 2.

Poznámka:

Seznam STC vydaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (od 3. 6.
2004) včetně souvisejících typů letadel, na která je možné příslušná STC
aplikovat lze nalézt na webové stránce http://easa.europa.eu/documentlibrary/type-certificates/supplemental-type-certificates.
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Obrázek 1, FAA Doplňkové Typové osvědčení (STC) č. SA00528SE
(FAA, dostupné z: http://rgl.faa.gov)
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Obrázek 2, Schválený seznam typů (AML) k FAA STC č. SA00528SE
(dostupné z: http://rgl.faa.gov)

4.1.2

Doklady typové způsobilosti ostatních výrobků letadlové techniky

Evropský technický normalizační příkaz (European Technical Standard Order, ETSO)
Oprávnění ETSO představuje způsob schválení konstrukce a výroby letadlového celku, u
kterého bylo prokázáno, že splňuje normy výkonnosti daného ESTO. Zároveň představuje
povolení každý takový vyrobený letadlový celek označovat příslušným ETSO. Letadlový celek
vyrobený pod oprávněním ETSO musí plnit specifické normy minimální letové výkonnosti,
odolnosti vůči vlivům prostředí a kvalifikace software stanovené v certifikačních specifikací
ETSO (EASA CS-ETSO).
Platnost oprávnění, povinnosti a práva jeho držitele, přenosnost a postupy národních leteckých
úřadů evropských společenství pro opravňování ETSO stanovuje nařízení Komise (EU) č.
748/2012, kterým se stanovují prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a
souvisejících výrobků, letadlových částí a projekčních a výrobních organizací, resp. jeho
příloha I, část 21 a zejména pak hlava O (Oprávnění ETSO).
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Seznam oprávnění ETSO vydaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví lze nalézt
na webové stránce http://easa.europa.eu/node/15637

(seznam aktualizován jednou za

měsíc). Obrázek 3 představuje názornou ukázku jedné položky (leteckých sluchátek) tohoto
seznamu.

Obrázek 3, položka seznamu ETSO oprávnění vydávaných EASA
(EASA, dostupné z: http://easa.europa.eu)

Technický normalizační příkaz vydaný FAA (Technical Standard Order, TSO)
Technický normalizační příkaz je svým principem shodný s evropským technickým
normalizačním příkazem. Vydává jej FAA a vychází z federálních leteckých předpisů,
konkrétně z CFR Title 14 — Aeronautics and Space, Chapter I — FAA, Department of
Transportation, Subchapter C — Aircraft, Part 21 — Certification Procedures for Products and
Parts Subpart, O — Technical Standard Order Approvals.
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4.1.3

Doklady letové způsobilosti letadel

Osvědčení letové způsobilosti (Certificate of Airworthiness, CofA)
Pro analyzovaný letoun byl doklad osvědčení letové způsobilosti vydán na základě Úmluvy o
mezinárodním civilním letectví, ze dne 7. prosince 1944, a nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 216/2008 (tzv. Základní nařízení), které je tak považováno za letově způsobilé,
je-li udržováno a provozováno v souladu s výše uvedeným a příslušnými provozními
omezeními.
Osvědčení letové způsobilosti je trvale platné (pokud není jeho platnost zrušena příslušným
úřadem) a musí být při všech letech na palubě letadla. Letová způsobilost letadla však musí
být pravidelně kontrolována každý rok v rámci osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC).
Pro osvědčení letové způsobilosti je používán formulář 25 EASA a pro analyzovaný letoun jej
vydal ÚCL.

Poznámka:

Dle národního leteckého předpisu L 8/A ÚCL vydá standardní Osvědčení letové
způsobilosti v té standardní kategorii, pro niž žadatel prokázal splnění
požadavků předpisové základny, kterou schválil s přihlédnutím ke kategorii a
druhům provozu uvedeným v žádosti, jestliže provedením zkušebního letu k
ověření výkonů a vlastností letadla a funkce jeho soustav nebudou zjištěny
závažné nedostatky. ÚCL může osvědčit letadlo s osvědčením způsobilosti ve
standardní kategorii způsobilosti, pro některé účely i v kategorii způsobilosti Pro
zvláštní účely.19

Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (Special Certificate of Airworthiness)
Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (dále jen „ZOLZ“) je souhrnný název pro osvědčení
letové způsobilosti vydávaná letadlům zařazeným do zvláštních kategorií letové způsobilosti.
ZOLZ je zpravidla vydáno letadlům, u nichž nebylo možno prokázat v plném rozsahu splnění
předpisové základny. Dále může být ZOLZ vydáno v případech (s jasně vymezenými
podmínkami) pro krátkodobé použití (např. pro let na místo, kde má být provedena stanovená
oprava). S omezeními, která vyplynou z neprokázaných požadavků stanovené předpisové
základny, zaručuje ZOLZ přijatelnou míru bezpečnosti letového provozu a minimalizuje újmu
na zdraví, resp. škody na majetku třetích osob. Pro více informací viz například letecký předpis
L 8/A a webové stránky EASA.
Zvláštní kategorie způsobilosti jsou: experimentální (Experimental), pro zvláštní účely
(Restricted) a pro omezené použití (Limited).
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Exportní osvědčení letové způsobilosti (Export Certificate of Airworthiness)
Exportním osvědčením letové způsobilosti se osvědčuje, že v něm specifikovaný vyvážený
výrobek byl přezkoušen a v době vydání tohoto osvědčení byl uznán letově způsobilým ve
shodě s použitelnými a platnými předpisy letové způsobilosti státu vývozu a vyhovuje
zvláštním požadavkům státu dovozu, s výjimkami uvedenými v dokumentu takového
osvědčení. Toto osvědčení neosvědčuje plnění jakýchkoliv obchodních dohod mezi
prodávajícím a kupujícím ani neopravňuje k provozu letadla, a vydává jej úřad pro civilní
letectví státu vývozu. Pro více informací viz například letecký předpis L 8/A a webové stránky
EASA.

Poznámka:

Není-li požadováno leteckým úřadem státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno.19

Osvědčení hlukové způsobilosti (Noise Certificate)
Osvědčení hlukové způsobilosti analyzovaného letadla je vydáno na základě přílohy 16
(Environmental Protection), svazku I (Aircraft Noise), k Úmluvě o mezinárodním civilním
letectví ze dne 7. prosince 1944 a článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1592/2002 společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro
bezpečnost letectví, které je tak považováno za letadlo vyhovující uvedenému standardu
hlukové způsobilosti, je-li udržováno a provozováno v souladu s příslušnými požadavky a
provozními omezeními. V hlukovém osvědčení je mimo dalšího uveden standard hlukové
způsobilosti dle 16. přílohy (u analyzovaného letounu je to ICAO Annex 16, Volume 1, Chapter
10).
Pro osvědčení hlukové způsobilosti je používán formulář 45 EASA a pro analyzovaný letoun
jej vydal ÚCL.
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4.1.4

Doklady letové způsobilosti jednotlivých motorů

Dokladem letové způsobilosti motoru je záznam provedený v motorové knize oprávněnou
osobou a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou. Prostřednictvím osvědčení o uvolnění do
provozu (Formulář 1 ÚCL/EASA) se potvrzuje, že jednotlivé verze (modely) motorů jsou
vyrobeny podle platné dokumentace schválené verze příslušného motoru, byly zkoušeny
podle závazné technické specifikace, její požadavky splňují a jsou způsobilé k pro zástavbu a
následný provoz, pokud budou udržovány a používány podle příslušné dokumentace,
s příslušnými provozními omezeními.
Závazný formát formuláře EASA FORM 1 je definován v:
 Dodatku I nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 v platném znění
 Dodatku II Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 v platném znění
V pokynech shodně obsažených v obou zmíněných dodatcích se uvádí, že EASA FORM 1 by
měl být vystaven v anglickém jazyce a případně v jednom nebo více dalších jazycích.

Poznámka:

V případě motorů, na které se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 216/2008 (tzv. Základní nařízení) v platném znění, představuje
osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou Formulář 1 ÚCL.

4.1.5

Doklady letové způsobilosti jednotlivých vrtulí

Podobně jako v případě motorů slouží jako doklad letové způsobilosti vrtule záznam
provedený do vrtulového záznamníku (jeli vydán) potvrzený oprávněnou osobou a osvědčení
o uvolnění oprávněnou osobou.

Poznámka:

U vrtulí, na které se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 216/2008 (tzv. Základní nařízení) v platném znění, představuje osvědčení o
uvolnění oprávněnou osobou Formulář 1 ÚCL.
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4.1.6

Doklady letové způsobilosti jednotlivých ostatních výrobků letadlové techniky

Jako doklad letové způsobilosti jednotlivých ostatních výrobků letadlové techniky slouží
osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou a záznamník, pokud je požadován požadavky na
životnost a údržbu. Prostřednictvím tohoto dokladu (Formulář 1 ÚCL/EASA) je potvrzeno, že
výrobek byl vyroben podle platné dokumentace schváleného typu, byl zkoušen a převzat podle
závazné technické specifikace. Jestliže konkrétní výrobek splňuje požadavky takové technické
specifikace, je způsobilý k leteckému provozu, pokud bude skladován, udržován a používán
podle příslušné dokumentace, s příslušnými provozními omezeními.

Poznámka:

Ostatní výrobky letadlové techniky, na které se nevztahuje nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (tzv. Základní nařízení) v platném znění,
představuje osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou Formulář 1 ÚCL.

Provozní technické doklady
4.1.7

Provozní technické doklady letadel, motorů a vrtulí

Letadlová kniha
Dle národního leteckého předpisu L 8/A je letadlová kniha doklad, který vydá každému
provozovateli při zápisu jeho letadla do Leteckého rejstříku ÚCL. Je to doklad, který obsahuje
záznamy o provozovateli letadla, údaje k určení letadla a informace, které musí provozovatel
zaznamenávat v rozsahu a členění daném dokumentem. Případné změny vedení těchto
záznamů nebo jejich části podléhají schválení ÚCL. ÚCL může povolit používání takového
dokumentu vydaného leteckým úřadem smluvního státu nebo výrobcem.19

Motorová kniha
Dle národního leteckého předpisu L 8/A je motorová kniha doklad dodávaný s každým
motorem, do níž je provozovatel povinen zaznamenávat, v rozsahu a členění daném
Motorovou knihou, informace o provozu motoru. Případné změny vedení těchto záznamů nebo
jejich části podléhají schválení ÚCL.19
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Vrtulový záznamník
Dle národního leteckého předpisu L 8/A je vrtulový záznamník doklad dodávaný s každou vrtulí
pokud ÚCL nerozhodne jinak. Do vrtulového záznamníku je provozovatel povinen
zaznamenávat, v rozsahu a členění daném Vrtulovým záznamníkem, informace o provozu
vrtule. Případné změny vedení těchto záznamů nebo jejich části podléhají schválení ÚCL.19

Potvrzení o údržbě
Dle národního leteckého předpisu L 8/A je potvrzení o údržbě doklad stvrzující provedení
všech prací podle schváleného programu údržby a dalších závazných dokumentů k zachování
letové způsobilosti, vydávaný ve lhůtách stanovených programem údržby.
Potvrzení o údržbě obsahuje tyto údaje:
 pořadové číslo
 typ a poznávací značku letadla
 označení ukončené prohlídky nebo ošetření
 celkovou provozní dobu
 prohlášení potvrzující, že letadlo bylo udržováno a kontrolováno v souladu se
schváleným programem údržby a s předepsanými postupy příručky pro údržbu, že byly
provedeny všechny Příkazy k zachování letové způsobilosti
 platnost danou nejbližší předepsanou prací, ne delší než 1 rok
 jméno, podpis a číslo průkazu způsobilosti pracovníka osvědčujícího personálu
organizace oprávněné k údržbě nebo osoby přímo k tomu oprávněné ÚCL
 razítko s označením vystavující organizace a číslo Oprávnění nebo razítko ÚCL.
Potvrzení o údržbě se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden musí být na palubě
letadla a druhý uložen u provozovatele po dobu dvou roků po uplynutí platnosti potvrzení.19

4.1.8

Provozní technické doklady ostatních výrobků letadlové techniky

Mezi Provozní technické doklady ostatních výrobků letadlové techniky lze zařadit záznamy
systému sledování výrobků letadlové techniky (záznamníky) v provozu uznaného úřadem pro
civilní letectví, umožňující průběžně sledovat potřebné provozní údaje.
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Výrobní dokumentace
Do výrobní dokumentace lze zařadit výrobní výkresy, rozpisky, technologické podklady
(postupy, návodky, předpisy atd.), výrobní záznamy a jakékoliv další podklady nezbytné k
tomu, aby výrobek byl vyroben shodně se schváleným typem, definovaným typovou
konstrukcí.

Poznámka:

Pro tuzemské výrobce musí být, dle národního leteckého předpisu L 8/A,
výrobní dokumentace uložena u výrobce, který je povinen ji udržovat
v aktuálním stavu a archivovat po celou dobu, po kterou jsou výrobky podle ní
vyrobené v provozu. Musí být vedena tak, aby bylo snadno zjistitelné, kdy a jaká
změna byla zavedena, kterých výrobků se týkala, jaký byl stav před jejím
zavedením a zda byla změna posuzována a schválena dle postupů
schválených ÚCL nebo přímo ÚCL.19

Průvodní technická dokumentace
4.1.9

Průvodní technická dokumentace letadla

Letová příručka letadla (AFM)
Letová příručka jednotlivého letadla dokumentuje aktuální stav daného letadla včetně jeho
vybavení a hmotností. Všechny příslušné části letové příručky musí být schváleny nebo
uznány národním leteckým úřadem výrobce i provozovatele letadla, není-li tento subjekt
totožný. AFM a její obsahové změny vydává výrobce letadla (případně nový vlastník TC),
provozovatel letadla je odpovědný za řádné doplnění změn. V AFM musí být jasně stanoveno,
pro které konkrétní letadlo platí. Během každého letu musí být na palubě letadla její aktuální
verze a každý člen letové posádky ji musí mít k dispozici.
Může tvořit součást POH (v takovém případě je na titulní straně uvedeno např. „POH and FAA
approved AFM“).
Předpisové požadavky na obsah a členění letové příručky (AFM) jsou stanoveny v předpisech
FAR Part 23/25 v případě Federálních leteckých předpisů vydaných FAA nebo v EASA
certifikačních specifikací CS-23/25 v případě evropské legislativy. Obsah a členění POH
vychází pouze z dokumentu GAMA „Specification for Pilot's Operating Handbook, GAMA
Specification No. 1“.
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Poznámka:

AFM, POH a PIM zpracovává výrobce letadla. Pro AFM a POH výrobce poté i
nadále průběžně vydává jejich aktualizace, avšak pouze na AFM jsou kladeny
předpisové požadavky. AFM podléhá schválení příslušným úřadem a musí být
během letu na palubě letadla. POH a PIM jsou pouze podpůrné materiály
obsahující různé další informace pro provoz letadla. PIM neobsahuje data
hmotností a vyvážení a „Equipment List“ pro konkrétní letadlo a je aktuální
pouze v době vydání.

Instrukce pro zachování letové způsobilosti
o Dokument pro plánování údržby (Maintenance Planning Document, MPD)
Dokument pro plánování údržby obsahuje požadavky na postupy a úkony údržby, které
musí být ve stanovených časových intervalech prováděny na letadle, aby bylo zajištěno
jeho zachování letové způsobilosti.
U analyzovaného letounu se konkrétně jedná o tzv. „Progressive Inspection Program“,
dále jen „PIM“, splňující předpisové požadavky FAR Part 43 (Maintenance, Preventive
Maintenance, Rebuilding, and Alteration), 91 (General Operating and Flight Rules)a 135
(Operating Requirements: Commuter and On Demand Operations and Rules Governing
Persons on Board Such Aircraft). PIM je systém plánovaných prohlídek údržby, tzv.
„Events“, prováděných organizací oprávněné k údržbě každých 100 hodin letové doby.
Každá druhá taková prohlídka ukončuje stanovený cyklus údržby. Cyklus údržby je tedy
dovršen každých 200 hodin letové doby a musí být dokončen během dvanácti po sobě
jdoucích měsíců ode dne, kdy byla zahájena první prohlídka („Event I“).

o Zpráva výboru pro přezkoumání systému údržby (Maintenance Review Board
Document, MRBD)
Výbor pro přezkoumání systému údržby je sestavená skupina odborníků na údržbu,
vedená úřadem odpovědným za vydání letové způsobilosti letadla. Tato skupina pomocí
vydávání zpráv pro přezkoumání systému údržby určuje zásady, které by měly být použity
při vývoji a rozvoji programu údržby pra daný typ letadla. Během životnosti letadla výbor
vydává další takovéto zprávy k zajištění, že schválené programy údržby i nadále plně
zohledňují různé další modifikace a varianty letadla.
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o Příručka pro údržbu (Maintenance Manual, MM)
Příručka pro údržbu je rozsáhlý dokument zpracovaný výrobcem letadla popisující
způsoby a postupy provádění úkonů údržby na daném letadle. Obvykle nezahrnuje
postupy pro opravy a úpravy primární konstrukce letadla. Pro letadla osvědčovaná
v kategorii normální (Normal) musí být vždy výrobcem letadla dodávána příručka pro
údržbu, podléhající schválení příslušného úřadu (z hlediska úplnosti systému údržby) a
systému revidování.
Dle národního leteckého předpisu L 8/A by příručka pro obsluhu měla obsahovat:
 program údržby,
 přehled částí letadla s omezenou provozní lhůtou a úkonů údržby,
 popis konstrukce letadla a funkcí jeho soustav,
 postupy zjišťování příčin poruch a jejich odstraňování,
 postupy montáže a demontáže částí a letadlových celků,
 postupy nivelace, seřizování, kontroly a přezkoušení,
 album elektroschémat,
 přehled přípustných vůlí všech pohyblivých spojení.19

Příručka pro údržbu analyzovaného letounu vychází ze specifikací formátu GAMA, a je
uspořádána do logických celků dle hlavních letadlových systémů apod.

o Příručka pro opravy konstrukce letadla (Structural Repair Manual, SRM)
Příručka pro opravy konstrukce letadla obsahuje postupy oprav pro méně významné
strukturální poškození konstrukce letadla. V případě, že tato příručka neobsahuje vhodné
postupy oprav pro vzniklé poškození konstrukce, pak je třeba získat od výrobce konkrétní
schéma postupu opravy.

o Album elektroschémat (Wiring Manual, WM)
Album elektroschémat obsahuje znázorněné zapojení elektrických obvodů různých
systémů letadla a další podrobné informace o požitých materiálech, kontrole a zkoušení
funkčnosti elektroinstalace letadla.

o Program ochrany proti korozi stárnoucích letadel, je-li vydán a další, např. album
povolených vůlí.
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Ilustrovaný kusovník (Illustrated Parts Catalog, IPC)
Ilustrovaný kusovník je dokument vydávaný výrobcem letadla specifický pro konkrétní typ
letadla, který v komplexní podobě popisuje jednotlivé díly letadla. Obsahuje rozložené
zobrazení jednotlivých konstrukčních skupin na součásti, s uvedením přesných názvů a
kusovníkových čísel, případně další údaje potřebné pro identifikaci součásti. Může sloužit jako
doplněk příručky pro údržbu, avšak smí být použit pouze jako podpůrný dokument a v případě
jakékoliv rozdílnosti je směrodatná příručka pro údržbu.

Základní seznam minimálního vybavení (Master Minimum Equipment List, MMEL)
Dle národního leteckého předpisu L 8/A musí být základní seznam minimálního vybavení (dále
jen „MMEL“) zpracován pro každý typ letadla osvědčovaného v kategorii způsobilosti Dopravní
(Transport) nebo Pro sběrnou dopravu (Commuter) a je součástí dokladů typové způsobilosti.
Tento seznam musí vymezit na základě rozboru druhů poruch a jejich důsledků pro
bezpečnost provozu letadla, s přihlédnutím k vazbám mezi palubními systémy a
předpokládaným podmínkám provozu, které vybavení může být mimo provoz.19
MMEL musí pokrývat všechny druhy provozu, pro které bylo letadlo osvědčeno a podléhá
schválení příslušného úřadu. Formát MMEL je velmi podobný formátu MEL zpracovaného
provozovatelem.
MMEL analyzovaného letounu je totožný pro všechny typy v rámci TC č. A23SO, tedy pro PA42, PA-42-720 a PA-42-1000 a jeho aktuální revize je k dispozici na webových stránkách
http://fsims.faa.gov.
Pro další informace viz kapitola Analýza příslušné dokumentace provozovatele - Seznam
minimálního vybavení (MEL).

Seznam povolených odchylek na draku (Configuration Deviation List, CDL)
Seznam povolených odchylek na draku je dokument zpracovaný výrobcem letadla, který
umožňuje za jasně definovaných podmínek a příslušných omezení uvolnění letadla do provozu
s chybějícím drakovým dílem. Dále viz kapitola Analýza příslušné dokumentace provozovatele
- Seznam povolených odchylek na draku (CDL).
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Příručka nakládání a vyvažování (Aircraft Load and Trim Manual)
Příručka nakládání a vyvažování stanovuje závazné provozní postupy nakládání, včetně mezí
vyvážení letadla, s cílem nepřekročení mezí poloh těžiště (centráží), které jsou přípustné pro
bezpečný provoz letadla v různých konfiguracích. Je vydávána výrobcem letadla, avšak
nemusí být jako samostatný dokument, v takovém případě je součástí letové příručky.

4.1.10 Průvodní technická dokumentace motoru a vrtule
Instrukce pro zachování letové způsobilosti
Mezi příručky obsahující Instrukce pro zachování letové způsobilosti lze zařadit:
o příručku pro provoz,
o příručku pro zástavbu,
o příručku pro údržbu, a
o příručku pro generální opravy.

Ilustrovaný kusovník
Podobně jako u průvodní technické dokumentace letadla je ilustrovaný kusovník vydáván i pro
konkrétní verze (modely) motorů a vrtulí jejich výrobci. Obsahuje rozložené zobrazení
jednotlivých konstrukčních skupin na součásti, s uvedením přesných názvů a kusovníkových
čísel, včetně označení verze (modelu) motoru nebo vrtule.

Průvodní technická dokumentace ostatních výrobků letadlové techniky
Mezi ostatní výrobky letadlové techniky lze zařadit např. lékařská nosítka („medical stretcher“)
používaná v letounu ve speciální konfiguraci určenou pro hospitální a repatriační lety. Do
průvodní technické dokumentace takových výrobků lze zahrnout:
o technický popis,
o instrukce pro obsluhu,
o instrukce pro zástavbu, a
o instrukce pro údržbu.
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Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti
Příkaz k zachování letové způsobilosti pro letadla, motory, vrtule a letadlová zařízení
(Airworthiness Directive, AD)
Příkaz k zachování letové způsobilosti (dále jen „AD“) je dokument, jímž se nařizuje
provozovatelům letadel odstranění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností výrobku
(letadla, motoru, vrtule a letadlových zařízení) a vymezují se podmínky, za nichž je možné
pokračovat v provozu při zachování letové způsobilosti a tedy požadované úrovně
bezpečnosti. Dle M.A.301 části M, přílohy I k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (o zachování
letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování
organizací a personálu zapojených do těchto úkolů) musí být pro zachování letové způsobilosti
letadla a zajištění provozuschopnosti jak jeho provozního, tak nouzového vybavení proveden
každý použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti. Systém vydávání příkazů k zachování
letové způsobilosti lze charakterizovat jako pokračující povinnosti certifikačních orgánů letadel,
motorů, vrtulí a letadlových zařízení pokud jde o zachování letové způsobilosti těchto výrobků
a tedy udržení požadované úrovně bezpečnosti jejich provozu. Dle M.A.303 části M, přílohy I
k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 provedení každého použitelného AD je pro provozovatele
(letadla typu a výrobního čísla v něm uvedeného) závazné, a to ve lhůtě a za požadavků a
podmínek uvedených v příslušným AD, pokud EASA nestanoví jinak nebo je-li úřadem pro
civilní letectví státu zápisu do rejstříku odsouhlaseno jinak.
Pro provozovatele evropských společenství je na webových stránkách EASA uveden přehled
všech jí vydaných AD (tedy i znovu vydaných původem od FAA). U analyzovaného letadla je
většinou systém vydávání AD následující: výrobce vydá závazný servisní bulletin, jenž pod
jurisdikcí FAA vytvoří základ pro použitelné AD, které pak EASA znovu vydá pro provozovatele
evropských společenství daného typu letadla (dle sériových čísel).

Poznámka:

Pokud nastane situace, která nesnese odkladu ve vztahu k zachování letové
způsobilosti letadla, motoru, vrtule a ostatních výrobků letadlové techniky,
jejichž typové schválení bylo převedeno do kompetence EASA, použijí se
postupy pro vydání telegrafického Příkazu k zachování letové způsobilosti
(Emergency AD).19
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Servisní bulletin (Service Bulletin, SB)
Servisní bulletin je dokument vydávaný držitelem typového osvědčení nebo doplňkového
typového osvědčení letadla, motoru, vrtule nebo jiných schválených konstrukčních údajů,
pomocí něhož tyto subjekty informují známé vlastníky (provozovatele) a příslušné organizace
oprávněné k údržbě o změnách v obsahu technické dokumentace nebo o nařízených,
případně doporučených prohlídkách, kontrolách a úpravách nebo o dokladech obsahující
pokyny pro realizaci schválených změn typového návrhu nebo jiných schválených
konstrukčních údajů.
Nedodržení postupu obsaženého v servisním bulletinu při rozhodnutí o jeho realizaci (pokud
je na příslušný servisní bulletin (v takovém případě označen jako „Mandatory SB“) odkázáno
v příkazu k zachování letové způsobilosti) může mít za následek ztrátu způsobilosti letadla,
motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky.
Odebírání aktuálních SB i SL u provozovatele analyzovaného letounu funguje na bázi
předplatného u výrobce letadla a probíhá současně s aktualizací příručky pro údržbu
(Maintenance Manual) prostřednictvím zaslaného CD.

Servisní dopis (Service Letter, SL)
Vydáním servisního dopisu je oprávněn držitel typového osvědčení (letadel, motorů a vrtulí),
doplňkového typového osvědčení nebo jiných schválených konstrukčních údajů, pomocí
něhož informuje všechny známé vlastníky/provozovatele a organizace oprávněné k údržbě o
vydání servisního bulletinu, jeho obsahu a dalších náležitostech nebo i o poradní činnosti,
pomocí níž se může zvýšit bezpečnost provozu, spolehlivost konkrétní letadlové části nebo
snížit opakující se náklady na údržbu. Provedení postupu obsaženého v servisním dopisu není
povinné, pokud na daný servisní dopis není odkázáno v příkazu k zachování letové
způsobilosti.
Přehled vydaných servisních dopisů i bulletinů pro analyzovaný letoun jsou k dispozici na
webových

stránkách

Piper

Aircraft,

Inc.

documents/.

50

http://www.piper.com/technical-publications-

Zpracování QRH pro PA-42-1000
Air Bohemia a.s.

5

Analýza příslušné dokumentace provozovatele

Obecně
V následujících kapitolách je analyzována pouze ta dokumentace provozovatele, která byla
použita jako podkladový materiál pro návrh QRH daného letounu nebo by mohla být použita
při úpravě a dalšího doplnění QRH v rámci revize 1.

Osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
5.1.1

Všeobecně

Osvědčení leteckého provozovatele je schválení udělené národním úřadem pro civilní letectví
provozovateli letadel, které mu umožňuje provozovat letadla pro komerční účely. Rozsah
činnosti, již je provozovatel, který je držitelem osvědčení leteckého provozovatele, oprávněn
provádět, je zdokumentován a specifikován v provozních specifikacích AOC (viz kapitola
Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) - Provozní specifikace). Platné AOC je jednou
z požadovaných podmínek pro vydání provozní licence společnosti (budoucímu leteckému
dopravci).

5.1.2

Podmínky pro vydání AOC

Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) s provozní specifikací (podléhající schváleným
podmínkám v provozní příručce) je úřadem pro civilní letectví (pro účely této kapitoly dále jen
„úřad“) provozovateli vydáno až tehdy, prokáže-li provozovatel soulad s náležitostmi
požadovanými v ORO.AOC.100 nařízení Komise (EU) č. 965/2012. Získání AOC od
příslušného úřadu je podmínkou, nikoliv však jedinou postačující, aby mohl provozovatel
zahájit provoz v obchodní letecké dopravě.
Před zahájením vlastního provozu by měl budoucí provozovatel poskytnout úřadu následující
informace:
 Úřední a obchodní název společnosti
 Sídlo a poštovní adresu
 Popis navrhovaného provozu, včetně typů a počtu provozovaných letadel
 Popis systému řízení, včetně organizační struktury
 Jméno odpovědného vedoucího pracovníka (accountable manager)
 Jména osob odpovědných za řízení stanovených oblastí a dozor nad těmito oblastmi
společně s jejich kvalifikací a praxí
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 Kopii provozní příručky (zpracovanou dle požadavků ORO.MLR.100)
 Prohlášení žadatele, že veškerá přiložená dokumentace příslušnému úřadu byla
ověřena a shledána v souladu s příslušnými nařízeními a požadavky
Žadatel o AOC dále musí prokázat úřadu, že jeho veškerá provozovaná letadla mají osvědčení
letové způsobilosti, a zároveň splňují příslušné požadavky následujících příloh nařízení:
 Přílohy IV (Hlavní požadavky na letecký provoz),
nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 216/2008
 Přílohy III (část ORO - Požadavky na organizace v oblasti letového provozu),
nařízení komise (EU) č. 965/2012
 Přílohy IV (část CAT - Provoz obchodní letecké dopravy),
nařízení komise (EU) č. 965/2012
 Přílohy V (část SPA - Zvláštní oprávnění),
nařízení komise (EU) č. 965/2012

Provozní specifikace
Provozní specifikace (Operations Specifications) je část dokumentu AOC, jež definuje pro
konkrétní letadla (dle jejich poznávacích značek), případně pro typy letadel (více letadel
v rámci jednoho typu) oblast provozu (vymezena zeměpisnými souřadnicemi), ve které můžou
být určená letadla provozována pod obchodní leteckou dopravou, dále vymezuje pro tato
letadla zvláštní omezení.
V provozních specifikacích osvědčení se také uvádí práva udělená provozovateli, včetně práv
udělených v souladu s přílohou V (část SPA). Příklady provozu vyžadujícího zvláštní oprávnění
podle části-SPA jsou například (pro konkrétní letadlo/typ letadel):
 Provoz s navigací založenou na výkonnosti (PBN, např. RNAV 5)
 Provoz s předepsanou minimální navigační výkonností (MNPS)
 Provoz ve vzdušném prostoru se sníženými minimy vertikálního rozstupu (RVSM)
 Provoz za podmínek nízké dohlednosti (LVO)
 Provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště
(ETOPS)
 Doprava nebezpečného zboží (DG)
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Provozní licence
5.1.3

Všeobecně

Provozní licence je oprávnění vydané společnosti usazené v EU příslušným orgánem (v ČR
ÚCL), které ji umožňuje poskytovat letecké služby (letecká přeprava cestujících, poštovních
zásilek nebo nákladu za úplatu), jak je uvedeno v provozní licenci. Splní-li taková společnost
požadavky pro vydání provozní licence stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství
a zákonem č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uznána
způsobilou provádět obchodní leteckou dopravu za podmínek uvedených v osvědčení
leteckého provozovatele a s tím souvisejících provozních specifikací. Takové osvědčení je
nepřenosné, a pokud není pozastaveno nebo zrušeno (např. z důvodu odejmutí AOC,
nedostatečné finanční výkonnosti společnosti – pokud není příslušný správní orgán nadále
přesvědčen, že letecký dopravce evropských společenství může dostát svým stávajícím i
možným budoucím závazkům v období jednoho roku, nebo pokud dopravce již nesplňuje
požadavky na bezúhonnost), zůstává v platnosti na dobu neurčitou.
Požadavek být držitelem platné provozní licence se nevztahuje na letecké služby prováděné
bezmotorovými nebo ultralehkými motorovými letadly a místní lety.

5.1.4

Podmínky pro vydání provozní licence

Příslušný orgán členského státu vydá společnosti provozní licenci pouze za předpokladu, že:
 se hlavní místo obchodní činnosti nachází ve členském státě,
 je držitelem platného AOC vydaného státním orgánem téhož členského státu, jehož
příslušný orgán je odpovědný za vydání provozní licence,
 má k dispozici jedno nebo více letadel (na základě smlouvy o pronájmu bez posádky
anebo na základě vlastnictví),
 její hlavní činností je provoz leteckých služeb,
 její podniková struktura je jasně vymezena,
 členské státy vlastní více než 50 % společnosti,
 splňuje finanční podmínky stanovené v článku 5 nařízení 1008/2008,
 splňuje požadavky na pojištění dle nařízení (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění
u leteckých dopravců a provozovatelů letadel,
 osoby, které budou trvale a skutečně řídit provoz společnosti prokážou svoji
bezúhonnost.
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K rozhodnutí příslušného správního orgánu (v ČR ÚCL) o žádosti o provozní licenci by mělo
dojít co nejrychleji, nejpozději do tří měsíců ode dne předložení všech nezbytných informací.
Jestliže takový orgán zaujme zamítavé stanovisko, pak musí být žadateli takové rozhodnutí
odůvodněno.

Provozní příručka (OM)
5.1.5

Všeobecně

Provozní příručka leteckého dopravce je základní provozní dokument, v němž jsou uvedeny
všechny potřebné informace, omezení a instrukce pro provozní personál.
Provozování letadel pro obchodní účely a provozování složitých motorem poháněných letadel
se musí provádět v souladu s provozní příručkou. Za vypracování provozní příručky (v souladu
s ORO.MLR.100 a ORO.MLR.101 Přílohy III (Část-ORO) k nařízení Komise (EU) č. 965/2012)
je odpovědný provozovatel, jak je uvedeno v odstavci 8.b přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.
Taková příručka musí obsahovat všechny nezbytné pokyny, informace, postupy a omezení
pro všechna provozovaná letadla a pro provozní personál, včetně letových posádek, k plnění
jeho povinností, avšak v detailech se může měnit podle složitosti provozu a typu a počtu
provozovaných letadel. Provozní příručka a její revize musí být ve shodě se schválenými
letovými příručkami a v případě potřeby musí být změněna.
Provozní příručka nesmí být v rozporu s podmínkami obsaženými v provozních specifikacích
osvědčení leteckého provozovatele, může být vydána v samostatných dílech a musí být
průběžně aktualizována (obsah a stav změn je řízen a jasně uveden – čísla revizí, svislé čáry
u změněného textu apod.). Každý držitel provozní příručky nebo jejích příslušných částí je
odpovědný za průběžnou aktualizaci podle změn nebo revizí poskytnutých provozovatelem.
Provozovatel musí zajistit, že veškerý provozní personál má snadný přístup k částem provozní
příručky, které mají význam pro plnění jeho povinností. Dále musí být zajištěno, že veškerý
provozní personál je informován o změnách příručky, které mají význam pro plnění jeho
povinností.
V případě, že je v provozní příručce použito materiálu z jiných relevantních dokumentů (např.
materiály od výrobce letounu, organizací pro výcvik atp.), měl by být takovýto materiál buď
přímo zahrnut do příslušné části příručky, nebo by příručka měla obsahovat odkaz na příslušný
text daného materiálu. To však provozovatele nezbavuje odpovědnosti za ověření platnosti
dat v takovýchto materiálech a jejich vhodnosti.
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Na palubách letadel musí být zajištěna dostupnost a použitelnost těch příslušných částí
provozní příručky, ve kterých jsou stanoveny povinnosti a odpovědnosti letové posádky,
případně dalšího provozního personálu. To však nevylučuje její existenci v elektronické formě,
jakožto dokumentu obsaženého v systému Electronic Flight Bag (dále jen „EFB“). Za účelem
používat na palubách letounů provozní příručku v elektronické formě (a jinou letovou
dokumentaci a software, jako například elektronickou formu map nebo seznamy minimálního
vybavení), musí být systém EFB pro každý letoun (dle poznávací značky) schválen (v souladu
s přijatelnými způsoby průkazu JAA TGL No. 36 - Approval of Electronic Flight Bags) úřadem
pro civilní letectví.

5.1.6

Členění

Provozní příručka určená pro provoz obchodní letecké dopravy by měla být členěna do
následujících částí a oddílů (dle AMC3 ORO.MLR.100 k Příloze III (Část-ORO) k nařízení
Komise (EU) č. 965/2012):
 Část A: Obecná/základní ustanovení
o Správa a řízení provozní příručky
o Organizace a odpovědnosti
o Provozní řízení a dohled
o Systém řízení
o Složení posádky
o Požadavky na kvalifikaci
o Ochrana zdraví posádky
o Omezení doby letové služby
o Provozní postupy
o Nebezpečné zboží a zbraně
o Bezpečnost (ochrana před protiprávními činy)
o Zvládání, oznamování a hlášení leteckých nehod, incidentů a událostí
o Pravidla létání
o Nájem/pronájem, společné označování linek
 Část B: Provoz letadla s ohledem na konkrétní typ
o Obecné informace a měřicí jednotky (General information and units of measurement)
o Omezení (Limitations)
o Normální postupy (Standard Operating Procedures)
o Mimořádné a/nebo nouzové postupy (Abnormal and/or Emergency Procedures)
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o Výkonnost (Performance)
o Plánování letu (Flight Planning)
o Hmotnost a vyvážení (Mass And Balance)
o Nakládání (Loading)
o Seznam povolených odchylek na draku (Configuration Deviation List)
o Seznam minimálního vybavení (Minimum Equipment List)
o Záchranné a nouzové vybavení včetně kyslíku (Survival And Emergency Equipment
Including Oxygen)
o Postupy nouzové evakuace (Emergency Evacuation Procedures)
o Systémy letadla (Aircraft Systems)

Poznámka:

Část B provozní příručky může být navržena i pro více typů letounů, avšak
pouze typů v rámci jednoho typového certifikátu s přihlédnutím k rozdílům mezi
jednotlivými typy v konkrétní OM-B.

 Část C: Pokyny a informace pro tratě/úlohy/oblasti a letiště
o Pokyny a informace týkající se komunikace, navigace a letišť zahrnující minimální
letové hladiny a výšky pro každou trať, která má být létána, provozní minima každého
letiště, které se má používat, a dále obsahující např. údaje o drahách a zařízeních
letiště, kategorizace letišť, postupy přiblížení, nezdařeného přiblížení a odletu, včetně
postupů pro omezení hluku, postupy při ztrátě spojení, dostupnost leteckých
informací a meteorologických služeb, zvláštní omezení letišť (omezení výkonnosti,
provozní postupy atd.) a postupy komunikace a navigace na trati.
 Část D: Výcvik
o Popis rozsahu: osnovy výcviku a programy přezkušování pro veškerý provozní
personál s přidělenými provozními povinnostmi.
o Osnovy výcviku a programu přezkušování pro letovou posádku, palubní průvodčí,
technickou posádku, dotčený provozní personál v rámci posádky a pro provozní
personál jiný než členové posádky (např. dispečeři, obsluhující personál atd.).
o Postupy pro výcvik a přezkušování, postupy pro případy, že pracovníci nedosáhnou
nebo si neudrží požadovanou úroveň způsobilosti a postupy, kterými je zajištěno, že
mimořádné nebo nouzové situace a simulace IMC umělými prostředky nejsou
simulovány v průběhu provozu obchodní letecké dopravy.
o Popis dokumentace, která se má uchovávat, a lhůty pro její uložení.
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Seznam minimálního vybavení (MEL)
5.1.7

Všeobecně; oblast působnosti, rozsah a účel

Seznam minimálního vybavení (dále jen „MEL“) je zmírňující dokument zpracovaný
provozovatelem pro konkrétní letadlo a podléhající schválení úřadu pro civilní letectví, určující
seznam minimálního vybavení letadla, které může být, za určitých uvedených podmínek před
zahájením letu, dočasně (ve stanoveném časovém intervalu) neprovozuschopné při zachování
přijatelné úrovně bezpečnosti za daných omezení a druhu provozu. Na rozdíl od základního
seznamu minimálního vybavení (dále jen „MMEL“) řeší MEL i konkrétní konfigurace daného
letadla provozovatele a další jiné specifické variability, jako je provozní prostředí, stavba tratě,
geografická poloha, letiště, kde jsou dostupné náhradní části a možnosti údržby atd. MEL musí
zajišťovat stejnou úroveň bezpečnosti, jako je vyžadována MMEL a nesmí být méně omezující
než MMEL. MEL je tedy jakýsi nástroj pro letovou posádku, personál údržby a odbavení
letounu sloužící k rozpoznání, zdali je možné zahájit let s defektní, nefunkční nebo chybějící
položkou (nebo kombinací takových položek) vybavení letadla. Konečné rozhodnutí o
provedení letu však vždy přijímá velitel letadla.
Jakmile byl let již zahájen, letová posádka musí vzniklou závadu na vybavení letadla řešit
podle schválených mimořádných, případně nouzových postupů (dle OM-B, AFM, QRH apod.),
nikoliv podle MEL. Pro účely plánování dalšího provozu letadla je však vhodné, aby letová
posádka po zjištění závady na vybavení letadla během letu (např. během pojíždění před
odletem) řešila vzniklou situaci i s pomocí MEL (typickým příkladem může být možné odbavení
letadla dle MEL s nefunkčním vybavením, avšak s vyžadovaným zásahem schváleného
personálu údržby pro daný typ letadla na letišti určení před následujícím letem).
Pro PA-42-1000 byl MEL provozovatelem zpracován dle šesté revize základního seznamu
minimálního vybavení pro modelovou sérii PA-42, vydané dne 12. 8. 2008 Federálním
leteckým úřadem Spojených států amerických, Kansas City Aircraft Evaluation Group. Dále
byl podroben analýze a následně upraven, co se týká požadavků Hlavy K (Přístroje a
vybavení), L (Komunikační a navigační vybavení) a S (Bezpečnost) nařízení 859/2008 (tzv.
EU-OPS, později nahrazeno nařízení Komise (EU) č. 965/2012), jež jsou dále upřesněny
v poradním materiálu (přijatelné způsoby průkazu) JAA - Administrative and Guidance
Material, TGL č. 26 (10. revize) a v dokumentu JAR-MMEL/MEL ze dne 1. 8. 2005, a
uzpůsoben tak, aby vyhovoval konkrétnímu letounu a jeho vybavení. MEL se nesmí odchýlit
od příkazů k zachování letové způsobilosti nebo jiných závazných požadavků týkajících se
zachování letové způsobilosti.
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Pokud dojde ke změně obsahu MMEL výrobcem, musí na tuto změnu patřičně reagovat
provozovatel upravením svého stávajícího MEL a vydáním jeho další revize. Veškeré vybavení
související s letovou způsobilostí letadla a s provozními požadavky, které není v MEL uvedeno,
musí být pro zamýšlený druh provozu provozuschopné.
MEL letounu PA-42-1000 zmíněného provozovatele je nedílnou součástí provozní příručky,
části B, oddílu 9, ale pro provozní účely může být použit jako samostatný dokument (i
v elektronické podobě v rámci EFB).

5.1.8

Provozní postupy a postupy údržby

Provozní postupy, postupy údržby a seznamy přípustných neprovozuschopných položek
uvedené v MEL by měly vycházet z provozních postupů, postupů údržby a seznamů
přípustných neprovozuschopných položek uvedených v MMEL. Provozovatel však může
vypracovat modifikované postupy, zajišťující stejnou úroveň bezpečnosti, jako je vyžadována
základním seznamem minimálního vybavení. Modifikované postupy údržby by měly být
v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a
leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu
zapojených do těchto úkolů. Použití MEL zajišťuje, že úroveň bezpečnosti provozu letadla, jak
byla určena v příslušných požadavcích letové způsobilosti a provozu, zůstává zachována.
V MEL by měly být zahrnuty i pokyny pro řešení poruch, ke kterým dojde mezi zahájením letu
a začátkem vzletu, za účelem usnadnění rozhodování velitele letadla o pokračování letu.
U položek, související s letovou způsobilostí letadla nebo vyžadované pro jeho bezpečný
provoz, které nejsou zahrnuty v MEL, se automaticky vyžaduje, aby byly provozuschopné.
Jestliže je letadlo vybaveno různými systémy přímo nesouvisejícími s bezpečností provozu a
neovlivňující letovou způsobilost nebo provoz letadla (např. systém pro zábavu), nemusí být
takovéto systémy, jsou-li neprovozuschopné, uvedeny v MEL, pokud závady na těchto
systémech nejsou řešeny přímo v MMEL. V takovýchto případech by však měla být vzata
v úvahu i případná sekundární funkce vybavení (např. systém pro zábavu zároveň používaný
pro bezpečnostní instruktáž cestujících) a následné vypracování a začlenění do MEL
provozních alternativních postupů. Obdobná situace nastává u vybavení nesouvisející
s bezpečností, které je součástí jiného systému letadla (např. elektrického systému) u něhož
by měly být začleněny do MEL postupy pro deaktivaci a zabezpečení v případě poruchy
takového vybavení. Pro tyto případy by měl být v MEL stanoven efektivní postup rozhodování
pro takovéto poruchy, aby se určilo, zda souvisí s letovou způsobilostí nebo zda jsou potřebné
pro bezpečný provoz.
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U vybavení letadla, které není pro zamýšlený provoz vyžadováno, může být oprava takových
položek odložena na neurčito (tedy mimo oblast působnosti MEL). V těchto případech je
žádoucí, aby s použitím příslušného schváleného postupu modifikace došlo u daných položek
k jejich deaktivaci, inhibici nebo sejmutí.
Za řádné provedení postupů v MEL je odpovědný provozovatel (bez ohledu na to, kdo dané
postupy přímo provádí).

5.1.9

Formát

Formát MEL je na uvážení provozovatele, ale za předpokladu, že je takový formát srozumitelný
a jednoznačný. Doporučuje se však, aby formální stránka MEL vycházela z MMEL výrobce a
byla v souladu s EASA certifikačními specifikacemi a poradenským materiálem (EASA CSMMEL; dříve JAR-MMEL/MEL) nebo rovnocennými dokumenty. U systému číslování se dává
přednost specifikaci ATA 100/2200.

Poznámka:

Air Transport Association of America (ATA), nyní Airlines for America (A4A) je
nejstarší a největší letecké obchodní sdružení Spojených států amerických
představující většinu amerických leteckých dopravců. Nejnovější specifikace
ATA 100 byla vydána v roce 1999 a následně sloučena se specifikací ATA 2100
a vznikla tak příručka nazvaná „ATA iSpec 2200: Information Standards for
Aviation Maintenance“. Tato specifikace definuje (a tím zároveň sjednocuje)
široce používané schéma číslování pro díly letadel a podobu tištěných nákresů
v dokumentaci údržby, a obsahuje pokyny pro technické příručky vydávaných
výrobci letadel a dodavateli různých dílů.

5.1.10 Preambule
Účel preambule MEL je poskytování informací směrem k provozní personálu ohledně filosofie,
použití a oblasti působnosti MEL. Preambule by měla obsahovat pokyny, jak určit původ
poruchy nebo nesprávné funkce v rozsahu nezbytném pro příslušné použití MEL, i pokyny
ohledně řešení vícenásobných neprovozuschopností, na základě pokynů uvedených v MMEL
Provozovatel může vytvořit vlastní preambuli s tím, že by měla obsahovat alespoň informace
uvedené v přijatelném způsobu průkazu (AMC) a poradenském materiálu (GM) k Části-ORO
k nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (v rámci evropské legislativy).
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5.1.11 Použití
MEL je uspořádán do sedmi sloupců. Jednotlivé sloupce mají následující význam:
 Pořadové číslo („Sequence Number“)
Skupiny letadlových systémů jsou pro snazší orientaci tříděny podle nomenklatury ATA.
Číslem ATA nomenklatury je označeno záhlaví každé skupiny.
 Položka („Item“)
Popis položek (systémy, komponenty, vybavení atp.) nebo funkce položek, pro které se
vztahují související podmínky, provozní postupy a jejich minimální požadovaný počet
v provozuschopném stavu.
 Kategorie položky („Item Category“)
Tento sloupec stanovuje dobu možného provozu letadla s defektní, nefunkční nebo
chybějící položkou vybavení. Položky, u nichž byla oprava pozdržena v souladu s MEL,
musí být uvedeny do provozuschopného stavu během následujících intervalů oprav
(značení A, B, C, D ve třetím sloupci MEL):
o A – položky značené jako kategorie A musí být opraveny během samostatného
intervalu stanoveného v sedmém sloupci (Poznámky a výjimky).
o B – položky značené jako kategorie B musí být opraveny během tří po sobě jdoucích
dnů (72 hodin) nepočítaje den, kdy byla závada na vybavení zapsána do záznamů o
údržbě letadla.
o C – položky značené jako kategorie C musí být opraveny během deseti po sobě
jdoucích dnů (240 hodin) nepočítaje den, kdy byla závada na vybavení zapsána do
záznamů o údržbě letadla.
o D – položky značené jako kategorie D musí být opraveny během sto dvaceti po sobě
jdoucích dnů (2880 hodin) nepočítaje den, kdy byla závada na vybavení zapsána do
záznamů o údržbě letadla.
 Počet instalací („Number Installed“)
Počet zastavěných položek konkrétního vybavení letadla. V případě variabilního počtu je
uvedeno „VAR“.
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 Počet instalací vyžadovaných pro odbavení („Number Required for Dispatch”)
Vymezení minimálního počtu provozuschopných položek konkrétního vybavení letadla
postačujících pro zahájení letu za předpokladu, že související podmínky v sedmém
sloupci jsou splněny.
 Požadovaná opatření („Action Required“)
Stanovuje, zdali je nutné provedení stanovených postupů údržby (značeno „M“) nebo
stanovených provozních postupů (značeno „O“) před odbavením letadla na následující let
s neprovozuschopným vybavením. Požadované postupy „M“ jsou obvykle provedeny
personálem údržby (může být kvalifikován a oprávněn i jiný personál) a postupy „O“ jsou
obvykle provedeny letovou posádku, případně jiným kvalifikovaným a oprávněným
personálem. Tyto postupy mohu být dále upřesněny v posledním sedmém sloupci nebo
v

příslušných

provozních

dokumentacích

provozovatele

nebo

dokumentacích

používaných pro údržbu. Uspokojivé provedení všech stanovených postupů údržby a
provozních postupů, bez ohledu na to, kým jsou provedeny, je odpovědností
provozovatele.
 Poznámky a výjimky („Remarks & Exceptions”)
Obsahuje další poznámky určující, za jakých podmínek, případně výjimek je provoz
letadla s neprovozuschopnou položkou povolen. Minimální požadovaný počet
provozuschopných položek vybavení může být pro různé provozní podmínky dále
vymezen.
Pro názornou ukázku MEL viz Tabulka 1.
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Tabulka 1, výňatek z dokumentu MEL-PA-42-1000-OKOKS provozovatele
(© Air Bohemia a.s.)

Item

Item Category

Number installed

Number required for
dispatch

1.

Automatic Temperature Control

C

1

0

May be inoperative provided manual
temperature control is operative.

2.

Manual Temperature Control

C

1

0

May be inoperative provided automatic
temperature control is operative.

C

1

0

May be inoperative for unpressurized flight.

C

1

0

May be inoperative for pressurized flight at or
below 10 000 feet AMSL.

C

1

0

May be inoperative for unpressurized flight.

C

1

0

C

1

0

C

1

0

3.

4.

5.

Action required

Sequence No.

21. Air Conditioning

Remarks & Exceptions

Cabin Altitude Warning System

Cabin Altitude / Differential Pressure
Indicator

May be inoperative for unpressurized flight.

Cabin Rate of Climb Indicator
May be inoperative for pressurized flight
provided cabin altitude / differential pressure
gauge is operative.
May be inoperative provided:

6.

Safety Valve

M

a) Airplane remains unpressurized, and
b) dump valve is blocked open.
May be inoperative provided:

7.

8.

9.

Cabin Outflow Valve

a) Airplane remains unpressurized, and

C

1

0

C

1

0

May be inoperative for unpressurized flight.

C

1

0

May be inoperative for pressurized flight
provided the manual pressurization controller is
operative.

C

1

0

May be inoperative for unpressurized flight.

C

1

0

May be inoperative for pressurized flight
provided the automatic pressurization controller
is operative.

Automatic Pressurization Controller

Manual Pressurization Controller
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Související postup údržby „M“:
21.6 (M) Maintenance procedure assuring unpressurized flight.
a) Place the CABIN AIR lever to OUTSIDE position
b) Place the CABIN PRESS switch to DUMP position
c) Placard both above controls “DO NOT MOVE”

Seznam povolených odchylek na draku (CDL)
5.1.12 Všeobecně
Seznam povolených odchylek na draku (dále jen „CDL“) je program zpracovaný výrobcem
letadla a schválený úřadem pro civilní letectví, umožňující, při dodržení postupů uvedených v
CDL provozovatele (v rámci provozovaných typů a variant letadel), uvolnění letadla do provozu
bez jistých drakových dílů. CDL obsahuje seznam drakových dílů, případně jejich kombinace,
jež můžou být sejmuty z draku letadla před zahájením samotného letu včetně posouzení
dopadů na výkonnost letadla bez těchto dílů nebo na zamýšlený druh provozu (let bez
přítomnosti cestujících na palubě apod.), aniž by takový zásah představoval významné snížení
bezpečnosti či ztrátu letové způsobilosti.
Související omezení pro daný let musí být jasně vyznačeny na štítku umístěného v pilotním
prostoru v zorném poli všech členů letové posádky. Velitel letadla musí být před zahájením
letu obeznámen s těmito omezeními a chybějící díly musí být zaznamenány do palubního
deníku nebo rovnocenného dokumentu („Flight Technical Logbook“).

5.1.13 Snížení letové výkonnosti
Posouzení snížení letové výkonnosti letadla po sejmutí konkrétního dílu, či jejich kombinací,
by mělo být během zpracovávání a schvalování CDL provedeno alespoň v následujících
bodech:
 omezení indikované vzdušné rychlosti
 snížení maximální vzletové hmotnosti
 snížení maximální přistávací hmotnosti
 navýšení spotřeby paliva
 délka vzletu
 délka přistání
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 gradienty stoupání po vzletu
 gradienty stoupání v přistávací konfiguraci
 gradienty čisté dráhy letu
 gradienty letu na trati
V případě více sejmutých dílů z letadla je požadované snížení výkonnosti kumulativní, není-li
výslovně stanoveno jiné snížení výkonnosti pro kombinaci chybějících dílů přímo v CDL.

5.1.14 Formát
Po formální stránce by se CDL měl shodovat s MEL/MMEL, viz kapitola 5.1.9.
Názorný příklad CDL je uveden v Tabulka 2.

Tabulka 2, výňatek z 8. oddílu OM-B PA-42-1000 (CDL) provozovatele
(© Air Bohemia a.s.)
Sequence
No.

Number
installed

Needed for
dispatch

Configuration

Dispatch

deviation

conditions

Maximum speed 170 KIAS
1

N/A

N/A

Landing gear mechanism
inoperative

Expect greater fuel consumption: add
approx. 50% to the POH values

Approved only for a ferry flight to a service
facility.

2

2

0

Propeller spinner
missing

No passengers are allowed to be on board
during flight.
Flight approved only if both propeller
spinners are taken out.
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Bezpečnostní program leteckého dopravce
5.1.15 Všeobecně
Bezpečnostní program leteckého dopravce je interní dokument zpracovaný provozovatelem,
který obsahuje informace, pokyny a postupy pro zajištění ochrany svého provozu před
protiprávními činy. Musí vyhovovat požadavkům národního bezpečnostního programu
ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy (dále jen „NBP“) a každá jeho
aktualizovaná revize musí být v písemné verzi předkládána úřadu pro civilní letectví.
Bezpečnostní program leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb a
subjektů uplatňujících normy ochrany letectví pře protiprávními činy neschvaluje nikdo. Tyto
subjekty jsou "pouze" ze zákona povinny bezpečnostní program vytvořit, udržovat aktuální a
na výzvu předložit ÚCL. Tato změna je účinná od 1. 2. 2015 - novela 127/2014 Sb. (zákon,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).
Na vyžádání úřadu pro civilní letectví je každý letecký dopravce dále povinen vytvořit
doplňkový bezpečnostní program pro každé letiště ČR, které má v úmyslu využívat v rámci
svého zamýšleného provozu.
Bezpečnostní program by měl, mimo jiné, obsahovat informace v následujících bodech:
 Bezpečnostní opatření a postupy bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových
zavazadel, zapsaných zavazadel (bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro
běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou), nákladu, pošty, dále k zajištění ochrany letadel
(v prostorech letiště a letadel za letu) a k zajištění ochrany letiště.
 Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu (kontrola zavádění a plnění
bezpečnostních opatření a postupů a sledování jejich účinnosti).
 Informace o bezpečnostním školení (typy a osnovy bezpečnostních školení).
 Pohotovostní plánování (způsob řešení mimořádných událostí, např. pohotovostní plán
pro případ únosu letadla, pro případ bomby na palubě letadla a další pohotovostní
postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou), postupy pro
manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na palubě letadla a
dále např. způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví.
 Organizační struktura leteckého dopravce.
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 Kontrolní seznamy postupů a úkonů pro provedení preventivní bezpečnostní prohlídky a
bezpečnostní kontroly letadel a jiné další kontrolní seznamy postupů pro zajištění
bezpečnosti provozu letadel.
 Plán kontrolní činnosti vnitřních systémů řízení kvality, ověřování spolehlivosti
zaměstnanců leteckého dopravce.
Bezpečnostní program leteckého dopravce bude jako materiál využit během zpracovávání
kontrolních seznamů úkonů pro postup letové posádky při ohrožení letadla výbušninou na
zemi a ohrožení letadla výbušninou za letu v rámci QRH revize 1.

5.1.16 Legislativa, z níž bezpečnostní program vychází
Bezpečnostní program tuzemského leteckého dopravce musí být v souladu s legislativou
České republiky, Evropské unie a mezinárodními úmluvami, viz následující přehled:
 Národní legislativa České republiky:
o Letecká informační příručka ČR (AIP ČR)
o Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví ČR před protiprávními činy
(NBP)
o Národní program bezpečnostního výcviku v civilním letectví (NPBV)
o Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví
ČR před protiprávními činy (NPŘK)
o Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
o Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o
změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
o Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
o Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů
o Zákon č.273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
o Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
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o Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů; ostatní celní
předpisy
o Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
o Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

 Legislativa Evropské unie:
o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o
společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o
zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002
o Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví
prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
o Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví
společné specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního
letectví
o Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví
postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví
o Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici
kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích

 Mezinárodní úmluvy:
o Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednaná dne 7. prosince 1944 v Chicagu
(dále jen „Chicagská úmluva“), a to především její články 37 a 38, na jejichž základě
vznikla Příloha 17 (Annex 17 - Security - Safeguarding International Civil Aviation
Against Acts of Unlawful Interference) k Chicagské úmluvě vydaná Mezinárodní
organizací pro civilní letectví (ICAO). Chicagská úmluva vstoupila pro republiku
Československou v platnost dne 4. dubna 1947; ve Sbírce zákonů byla vyhlášena
pod číslem 147/1947 Sb. Poslední, deváté vydání Přílohy 17 k Chicagské úmluvě
aktualizované změnou č. 14, jež je účinná od 14. listopadu 2014, je v ČR uveřejněno
jako letecký předpis L 17.
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o Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla sjednaná
dne 14. září 1963 v Tokiu. Tato úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 23. května
1984; ve Sbírce zákonů byla vyhlášena pod číslem 102/1984 Sb.
o Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel podepsaná dne 16. prosince
1970 v Haagu. Tato úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 6. května 1972; ve
Sbírce zákonů byla vyhlášena pod číslem 96/1974 Sb.
o Úmluva o potlačení nezákonných činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
sjednaná dne 23. září 1971 v Montrealu (dále jen „Montrealská úmluva“). Montrealská
úmluva vstoupila pro ČSSR v platnost dne 9. září 1973; ve Sbírce zákonů byla
vyhlášena pod číslem 16/1974 Sb.
o Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu
civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících
bezpečnost civilního letectví, přijatou dne 23. září 1971 v Montrealu, ze dne 24. února
1988 v Montrealu. Dodatkový protokol k Montrealské úmluvě vstoupil pro ČSFR dne
18. dubna 1990; ve Sbírce mezinárodních smluv byl vyhlášen pod číslem 138/2002
Sb. m. s.

Poznámka:

Právní vymahatelnost podzákonných národních leteckých předpisů řady L je
téměř nulová. Paragraf 102 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,

pouze

ukládá

vytvoření

leteckých

předpisů,

nikoliv

jejich

vymahatelnost. Jediný způsob, jak uplatňovat jejich obsah, je formou udělování
licencí a jejich případného odebírání (zrušení statusu subjektu, zakázání
činnosti), pokud takový subjekt neplní ustanovení právě těchto předpisů.
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Systém řízení bezpečnosti (SMS)
5.1.17 Všeobecně
Systém řízení bezpečnosti představuje systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující
nezbytné organizační struktury leteckého dopravce, odpovědnosti osob řízení společnosti,
zásady a postupy. Podléhá schválení příslušného úřadu (v ČR ÚCL). Proces řízení
bezpečnostního rizika začíná zjištěním/identifikací nebezpečí, které nepříznivě ovlivňuje
bezpečnost provozu. Jako prostředek pro sběr, zaznamenávání, analýzu, reakci a vytváření
zpětné vazby, týkající se nebezpečí a s nimi spojených rizik, která ovlivňují bezpečnost
provozních činností leteckého dopravce, jako jsou např. skryté problémy, stavy a okolnosti,
které v sobě ukrývají potenciál ohrozit bezpečnost provozu letadel, slouží následující metody
pro zjišťování/identifikaci nebezpečí:
 re-aktivní (reactive) – zjišťování nebezpečí na základě závěrů nebo případů (incidenty,
vážní incidenty a nehody), které se již udály. Nebezpečí je identifikováno na základě
výsledku vyšetřené události.
 pro-aktivní (proactive) – zjišťování nebezpečí pomocí analýzy existujících situací nebo
situací v reálném čase. Společnost, respektive vedoucí bezpečnosti (SMSM) získává
hlášení z interních a externích auditů. Tato metoda předpokládá aktivní zapojení
zaměstnanců do systému hlášení událostí a s tím spojených procesů analýzy a
vyhodnocování. Metoda pro-aktivního zjišťování nebezpečí zahrnuje neustálé
vyhledávání nebezpečí v existujícím stávajícím provozu. Zaměstnanci leteckého
dopravce by měli být řádně proškoleni a vedeni v duchu tohoto systému k hlášení
možných rizik a nebezpečí.
 prediktivní (predictive) – zjišťování nebezpečí pomocí sběru údajů tak, aby se odhalily
možné budoucí negativní výsledky současného stavu nebo případy (události) ohrožení
bezpečnosti provozu. Společnost tak musí analyzovat systémové procesy a prostředí
pro odhalení možných budoucích nebezpečí a zahájení činnosti pro jejich zmírnění.
V rámci SMS musí provozovatel vést registr bezpečnostních informací (safety information
database/safety library), který obsahuje soubor záznamů a dokumentů spadajících pod SMS.
Takový soubor obsahuje všechny prvky a procesy SMS, a jsou to:
 záznamy o hlášených nebezpečích (hazards) zjištěná systémem dobrovolného a
důvěrného hlášení událostí,
 záznamy o hlášených nehodách/incidentech,
 závěrečné zprávy o vyšetřených incidentech/nehodách,
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 záznamy o zjištěných nebezpečích a o vyhodnocení bezpečnostních rizik, jak
ukončených, tak právě probíhajících (hazard log and safety risk assessment records),
 záznamy o interních přezkumech v rámci řízení změn (safety review/management of
change),
 ukazatele výkonnosti v bezpečnosti (safety performance indicators - SPI), včetně
pravidelné analýzy tendencí v bezpečnosti/ukazatelů výkonnosti v bezpečnosti,
 záznamy o SMS bezpečnostním výcviku personálu.
Systém řízení bezpečnosti provozovatele musí být v souladu s národní legislativou (letecký
předpis L 19 Řízení bezpečnosti a zákon o civilním letectví), s evropskou legislativou (viz
přehled nařízení a směrnic evropských společenství na webových stránkách Ministerstva
dopravy ČR) a s mezinárodní legislativou (ICAO Annex 19 – Safety Management).

5.1.18 Členění
SMS provozovatele obchodní letecké dopravy by měl jako minimum obsahovat:
 proces identifikace aktuálních a potenciálních nebezpečí a posuzování souvisejících
bezpečnostních rizik,
 proces vývoje a zavádění nápravných opatření nutných k udržení přijatelné úrovně
bezpečnosti, a
 ustanovení o průběžném sledování a pravidelném vyhodnocování vhodnosti a účinnosti
činností spojených s řízením bezpečnosti.23
Dle leteckého předpisu L 19 Řízení bezpečnosti (vycházejícího z dokumentu ICAO Annex 19
– Safety Management) by měl být dokument SMS rozčleněn do čtyř kapitol a dvanácti částí
(představují minimální požadavky pro zavedení SMS):
 Politika a cíle bezpečnosti
o Závazek a zodpovědnost vedení
o Odpovědnosti za bezpečnost
o Jmenování klíčového bezpečnostního personálu
o Koordinace plánování reakce v případě nouze
o Dokumentace SMS 23
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 Řízení bezpečnostních rizik
o Identifikace nebezpečí
o Hodnocení a zmírňování rizik
 Zajišťování bezpečnosti
o Sledování a měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti
o Řízení změn
o Průběžné zdokonalování SMS
 Prosazování bezpečnosti
o Výcvik a vzdělávání
o Komunikace o bezpečnosti
Poradenský materiál k zavádění SMS je uveden v dokumentu ICAO Safety Management
Manual (SMM) (Doc 9859).
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6

Závěr

I přesto, že zpracovaný QRH PA-42-1000 bude v rámci své revize 0 již umístěn na palubu
zmíněného letounu, bude sloužit pouze pro testování a ověřování správnosti postupů a
ostatních informací v něm uvedených, a to např. během výcvikových letů. Tato fáze bude pro
dokončení návrhu zmíněného QRH ta nejdůležitější. Během tohoto ověřování však budou
postupně přibývat další zpracované mimořádné a nouzové kontrolní seznamy úkonů tak, aby
bylo možné co nejdříve vytvořit revizi 1, doplněnou o tyto další kontrolní seznamy a určenou
již pro běžné použití. Do té chvíle budou vzniklé mimořádné a nouzové situace za letu řešeny
standardně pomocí příslušné OM-B.
Příloha k této práci průběžně procházela při její tvorbě připomínkováním odborníků
představených výše v textu a byla na základě získaných podnětů upravována. QRH bude
v červnu 2015 vytištěno a umístěno ve dvou kusech na palubu letadla poznávací značky
OK-OKS a elektronicky staženo do systému EFB provozovatele.
Pro

zpracování

výkresové

dokumentace

soustav

letadla

byly

použity

programy

CorelDRAW X6 a Adobe Photoshop CS6. Textová část byla zpracována v programu
MS Office Professional Plus 2013.
Věřím, že nové poznatky získané při tvorbě této diplomové práce a především její přílohy ještě
více rozšířily můj obzor znalostí tohoto typu letadla po technické stránce. Díky zpracování QRH
je pro mě obohacení myšlenkového sledu při řešení případné nouzové situace během letu na
tomto konkrétním letounu největším přínosem této práce. Přeji příjemné létání.
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