ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

AIC
C 1/03

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service
K Letišti 1040/10
P.O.BOX 41
160 08 PRAHA 6

9 JAN
TEL.:

+420 220 372 833
+420 220 372 835

FAX:

+420 220 372 704

AFTN:

LKPRYNYN

TELEX: 121191 RLP C

Platnost předpisu L6/I pro letecké práce
V souladu s článkem 2.1 předpisu L 6/I – Provoz letadel – Úřad pro civilní letectví stanovuje části předpisu L 6 část 1,
hlava 6 a hlava 7, jejichž plnění není vyžadováno v plném rozsahu nebo z části pro letouny při provádění leteckých prací.

Hlava 6
Bod 6.2.2 c) 3), (povinnost vybavení letounu bezpečnostními postroji pro každé sedadlo člena letové posádky) – plnění se
nevyžaduje.
Bod 6.2.2 d), (povinnost vybavení letounu prostředky umožňujícími předávat cestujícím informace a pokyny) – plnění se
nevyžaduje.
Bod 6.2.3 i), (povinnost mít na palubě dokument „uvolnění do provozu…“) – myšleno je „Potvrzení o údržbě“ viz
AIC C 119/94 – plnění se vyžaduje.
Bod 6.3, (letové zapisovače) – plnění je vyžadováno v rozsahu jako v L 6/II.
Bod 6.9.1 c), (vybavení letounu při letech podle pravidel IFR) – kromě výcvikových letů ve výcvikových zařízeních
FTO/TRTO (zde platí požadavek dvou výškoměrů) je vyžadováno vybavení jedním citlivým barometrickým výškoměrem.
Nejsou vyžadovány výškoměry s bubínkem a ručkou, vybavené počitadlem („COUNTER-DRUM-POINTER“), neplatí
poznámka pod bodem c).
Pozn.: Při letech IFR musí být cejchování stupnice výšky ve stopách a pomocné tlakové stupnice v hPa (nebo mb) – viz
AIC C 57/94.
Bod 6.10.1 a), (vybavení letounu při nočních letech) – tj. vybavení z bodu 6.9.1:
-

bod c) – je vyžadováno vybavení jedním citlivým barometrickým výškoměrem. Není vyžadován výškoměr
s bubínkem a ručkou, vybavený počitadlem („COUNTER-DRUM-POINTER“), neplatí poznámka pod bodem c).
Pozn.: Při letech VFR nemusí být cejchování stupnice výšky ve stopách, tlaková stupnice musí být v hPa (nebo
mb), výjimka viz AIC C 54/98.

-

bod h) – není vyžadováno.

-

bod i) – není vyžadováno.

Bod 6.10.1 c), (vybavení letounu při nočních letech) – je vyžadováno vybavení jedním přistávacím světlometem.
Bod 6.15, (povinnost vybavení letounu GPWS) – plnění se nevyžaduje, je doporučeno.
Bod 6.19, (povinnost vybavení letounu odpovídačem SSR) – plnění se vyžaduje v rozsahu určeném AIP ČR, GEN 1.5.1.
Bod 6.20, (povinnost komunikace posádky přes mikrofon) – plnění se nevyžaduje, je doporučeno.
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Hlava 7
Bod 7.1, (povinnost vybavení letounu radiovou spojovací výstrojí) – plnění je vyžadováno pro lety podle pravidel IFR, VFR
v noci, vyhlídkové lety a pro všechny lety v prostoru třídy C a D.
Pozn. Položky povinného vybavení dle L 6/I, pro které není vyžadováno schválení (netýká se zástavby):
1.

Pojistky – viz 6.2.2 e).

2.

Elektrické svítilny – viz 6.10.1 f).

3.

Soupravy zdravotnických potřeb pro poskytnutí první pomoci – viz 6.2.2 a) 1).
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