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Členy Komise Sdružených leteckých úřadů (JAA) jsou zástupci Úřadů pro civilní letectví těch zemí, které 
podepsaly dokument „Dohoda o zpracování a přijetí Společných leteckých předpisů“. Seznam těchto zemí 
je veden Evropskou konferencí civilního letectví (ECAC) na adrese: 3 bis Villa Emile Bergerat, 92 522 
NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. Seznam těchto zemí* k datu vydání tohoto předpisu je na konci této 
stránky.  
 
Další kopie Společných leteckých předpisů jsou dostupné u firmy Global Engineering Documents, 
rozmístnění jejích úřadoven je uvedeno na webové stránce JAA (www.jaa.nl) a na webové stránce Global 
(www.global.ihs.com). 
 
Pro získání elektronických verzí dokumentů Sdružených leteckých úřadů se obraťte na webové stránky 
Information Handling Services (IHS) na www.ihsaviation.com, kde naleznete informace o způsobu 
objednávky. 
 
Dotazy týkající se obsahu jednotlivých předpisů by měly být adresovány na: JAA Headquarters,  
Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA HOOFDDORP, The Netherlands ([publications@jaa.nl]). 
 
 
 
 
 
The members of the Joint Aviation Authorities Committee are representatives of the Civil Aviation 
Authorities of the countries that have signed the „Arrangements Concerning the Development and the 
Acceptance of Joint Aviation Requirements“. A list of these countries is kept by European Civil Aviation 
Conference, 3 bis Villa Emile Bergerat, 92 522 NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. A list of these 
countries* at the issue date of this document can be found at the end of this page. 
 
Further printed copies of the Joint Aviation Authorities Documents can be purchased from Global 
Engineering Documents, whose world wide offices are listed on the JAA website (www.jaa.nl) and Global 
website (www.global.ihs.com). 
 
For electronic versions of the Joint Aviation Authorities Documents please refer to the website of 
Information Handling Services (IHS) on www.ihsaviation.com, where you will find information on how to 
order.  
 
Enquiries regarding the contents should be addressed to the JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. 
Box 3000, 2130 KA HOOFDDORP,  The Netherlands ([publications@jaa.nl]). 
 
 
 
 
 
 
 
* Těmito zeměmi jsou: 
Albánie, Arménie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Finsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Francie, 
Německo, Řecko, Maďarsko, Moldavská republika, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, 
Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Srbsko a Černá hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska. 
 
 
* These countries are: 
Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
European Aviation Safety Agency, Finland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, 
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia & Montenegro, Slovak 
Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení § 102 zákona 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 letecký předpis: 

 
 

JAR-26 Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz 
 
 
1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: 

 
 

JAR-26 Additional Airworthiness Requirements for Operations 
 

2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů 
pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. 

 
3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení 

platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona 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 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
4. Úřad pro civilní letectví České republiky, jako člen Sdružených leteckých úřadů, není oprávněn tento 

předpis měnit. Připomínky k obsahu předpisu lze podávat Ústředí Sdružených leteckých úřadů pouze 
cestou Úřadu pro civilní letectví. Pokud Ústředí Sdružených leteckých úřadů takové připomínky uzná, 
vydá je formou Oznámení navrhovaného amendmentu a rozešle je všem členským leteckým úřadům 
k připomínkám. 

 
5. Česko-anglické uspořádání předpisu je v souladu s běžnou praxí provádění mezinárodních dohod 

a úmluv. Současně usnadňuje práci s tímto předpisem českým pracovníkům, stejně jako jejich případnou 
komunikaci se zahraničními partnery. 

 
6.    Titulní strany českého vydání předpisu jsou aktualizovány podle posledního předpisu respektive 

Amendmentu vydaného JAA. 
 

7. Vzhledem k zavedení předpisu JAR – 26 Amendment 3 v České republice v pozdějších termínech je 
datum účinnosti tohoto předpisu změněno pro Českou republiku na  08.06.2007. 

 
----------------------------------------------- 

Poznámky k českému překladu: 

1. Tam, kde v anglickém originálu je úprava textu dvousloupcová, je v českém vydání Části 1 tohoto 
předpisu jeden sloupec v angličtině, druhý v češtině k usnadnění komunikace v rámci Sdružených leteckých úřadů 
a obecně se všemi cizími Leteckými úřady. V Části 2 tohoto předpisu, jejíž text je v originále psán přes celou 
stránku, je uveden nejprve český text celé Části 2, za nímž následuje Část 2 v originálu.  

2. České názvy dokumentů a všech orgánů a organizací uváděných v tomto předpisu jsou psány s velkým 
počátečním písmenem. Velké počáteční písmeno je použito i u několika dalších slov, která tím mají být 
zdůrazněna nebo má být odlišen jejich specifický význam od jejich běžného významu. 

3. Protože lomítko mezi dvěma slovy nemá v češtině ustálený význam, poznamenáváme, že lomítko značí 
použitelnost jednotlivých pojmů před a za lomítkem současně i odděleně (a/nebo). 

4.  ”Úřad”, "Národní letecký úřad" nebo “Letecký úřad” znamená v ČR Úřad pro civilní letectví (ÚCL).  
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5.   Závazné formulace používají: 
- "je povinen" /v anglickém originále "shall"/ v předpisu tam, kde znamenají příkaz, jehož nesplnění může vést 

k postihu, 
- "musí" /v anglickém originále "must"/ v předpisu tam, kde znamenají požadavek a současně nutnou 

podmínku (t.j. nesplnění má za následek nevydání Osvědčení, Oprávnění nebo Schválení.) 
 
6.  Veškeré vzorce, hodnoty a  jednotky (metrické a anglosaské) vyskytující se v předpisu a jejich vzájemné 
přepočty jsou uvedeny tak jako v originálním vydání předpisu a při překladu nebyly dále upravovány.  

7.  Tam, kde v anglickém originálu byla zjištěna tisková či věcná chyba, je anglický text tohoto předpisu 
opisem anglického originálu a pod české znění tohoto odstavce je vložena poznámka zpracovatelů předpisu. 
 
8. Je třeba upozornit, že JAA důsledně nedodržuje „pravidlo tučných závorek“. V některých případech 
dochází ke změně textu i tam, kde tato změna není vyznačena tučnými hranatými závorkami. V tomto směru se 
vydání v ČR drží originální formy předpisu a závorky ve shodě s ním také neuvádí. 
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PŘEDMLUVA

1 Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné vyčerpávající a podrobné letecké
předpisy, označované jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat potíže s Typovou
certifikací při společných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit uznávání údržby
prováděné v jednom evropském státě Úřadem pro civilní letectví jiného evropského státu a regulovat
provoz obchodní letecké dopravy.

2 Předpisy JAR jsou uznávány Úřady pro civilní letectví zúčastněných států jako přijatelný základ pro
průkaz splnění požadavků jejich národních předpisů letové způsobilosti.

3 Předpis JAR pro Organizace oprávněné k údržbě, JAR-145, je založen na struktuře a kde je to vhodné
i na obsahu FAR 43 a 145 vydaných Federálním úřadem pro letectví Spojených států amerických
(Federal Aviation Administration of the United States of America).

4 Annex 6 ICAO byl vybrán k poskytnutí základní struktury JAR-OPS, předpisu JAR pro Osvědčení
leteckého provozovatele, ale s dalším dělením, kde to bylo považováno za vhodné. Obsah Annexu 6 byl
použit a rozšířen tam, kde to bylo nutné, použitím existujících evropských předpisů a Federálních
leteckých předpisů USA, kde to bylo přijatelné.

5 Předpis JAR-26 v současnosti sestává z dodatečných požadavků letové způsobilosti, které by měly být
provedeny v době konečného zavedení  předpisu JAR-OPS 1 pro obchodní leteckou dopravu s letouny.

6 Budoucí vývoj požadavků předpisu JAR-26 bude v souladu s postupy Oznámení navrhovaného
amendmentu (NPA).Tyto postupy dovolují navrhnout změnu předpisu JAR-26 Úřadem pro civilní letectví
kteréhokoliv členského státu a kteroukoliv organizací zastoupenou v Joint Steering Assembly.

7 Úřady pro civilní letectví souhlasily, že by neměly jednostranně vyvolávat změnu svých národních
předpisů bez toho, že by podaly návrh na změnu JAR-26 v souladu se schváleným postupem.

8 Definice a zkratky pojmů použitých v JAR-26, které jsou považovány za obecně použitelné, jsou
obsaženy v JAR-1, Definice a zkratky. Avšak definice a zkratky pojmů použitých v JAR-26, které jsou
specifické pro Hlavy předpisu JAR-26, jsou běžně podány v příslušné Hlavě, nebo, výjimečně, ve
spojeném materiálu pro prokázání shody a výklad.

9 Změny textu předpisu JAR-26 jsou obvykle vydány nejprve jako „Změny textu na oranžových stránkách“.
Změny textu na oranžových stránkách jsou stránky obsahující opravené odstavce následně po přijetí
NPA.Vydáním takových stran je zabráněno potřebě přestránkovat celé Hlavy a představuje to jasnou
metodu k nalezení nového textu. Stránky mají datum účinnosti a mají stejné postavení a použitelnost
jako JAR-26 s tímto datem. Pokud jsou Změny textu na oranžových stránkách zařazeny do textu, jsou
označeny jako „Změna“.

Poznámka pro vydání v ČR: V současné době JAA zavádí nový systém pro vydávání změn předpisů JAR jako tzv.
Amendmentů (viz Úvodní ustanovení k českému vydání).
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FOREWORD

1 The Civil Aviation Authorities of certain European countries have agreed common comprehensive and
detailed aviation requirements (referred to as the Joint Aviation Requirements (JAR)) with a view to
minimising Type Certification problems on joint ventures, to facilitate the export and import of aviation
products, to make it easier for maintenance carried out in one European country to be accepted by the
Civil Aviation Authority in another European country and to regulate commercial air transport operations.

2 The JAR are recognised by the Civil Aviation Authorities of participating countries as an acceptable basis
for showing compliance with their national airworthiness codes.

3 The JAR for Approved Maintenance Organisations, JAR-145, is based upon the format, and where
appropriate the content, of FAR Parts 43 and 145 of the Federal Aviation Administration of the United
States of America.

4 ICAO Annex 6 has been selected to provide the basic structure of JAR-OPS, the JAR for Air Operator
Certification, but with additional sub-division where considered appropriate. The content of Annex 6 has
been used and added to where necessary by making use of existing European regulations and the
Federal Aviation Regulations of the United States of America where acceptable.

5 JAR-26 at present consists of additional airworthiness requirements for commercial air transportation with
aeroplanes which are to be put into place in time for the final implementation of JAR-OPS Part 1.

6 Future development of the requirements of JAR-26 will be in accordance with the JAA's Notice of
Proposed Amendment (NPA) procedures. These procedures allow for the amendment of JAR-26 to be
proposed by the Civil Aviation Authority of any of the member countries and by any organisation
represented on the Joint Steering Assembly.

7 The Civil Aviation Authorities have agreed they should not unilaterally initiate amendment of their national
codes without having made a proposal for amendment of the JAR-26 in accordance with the agreed
procedure.

8 Definitions and abbreviations of terms used in JAR-26 that are considered generally applicable are
contained in JAR-1, Definitions and Abbreviations. However, definitions and abbreviations of terms used
in JAR-26 that are specific to a Subpart of JAR-26 are normally given in the Subpart concerned or,
exceptionally, in the associated compliance or interpretative material.

9 Amendments to the text in JAR-26 are usually issued initially as 'Orange Paper' Amendments. Orange
Paper amendments are pages containing revised paragraphs, following NPA adoption. The issue of such
pages avoids the need to re-paginate whole Subparts and are a clear method of identifying new texts.
These show an effective date and have the same status and applicability as JAR-26 from that date. When
Orange Paper Amendments are incorporated into the printed text, this will be accomplished by means of a
'Change'.
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SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY 
 

SEZNAM PLATNÝCH STRAN 
JAR-26 DODATEČNÉ POŽADAVKY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PROVOZ 

 
 
 

Amendment 3, DATUM 01.12.05 
 
V současnosti jsou platné následující strany JAR-26: 
 
Strana číslo 
 

Legenda 

Titulní strana Amendment 3 01.12.05   

U-1 až U-4 Amendment 3 01.12.05   

C-1 až C-4 Amendment 3 01.12.05   

F-1 až F-2  13.07.98 

CL-1 až CL-2 Amendment 3 01.12.05   

P-1 až P-2 Amendment 3 01.12.05   

1-0-1 až 1-0-2  13.07.98 

1-A-1 až 1-A-2  13.07.98 

1-B-1 až 1-B-52 Amendment 3 01.12.05  

1-C-1 až 1-C-2  13.07.98 

1-D-1 až 1-D-2  13.07.98 

1-E-1 až 1-E-2  13.07.98 

2-0-1 až 2-0-2  13.07.98 

2-A-1 až 2-A-2  13.07.98 

2-B-1 až 2-B-6 Amendment 3 01.12.05 

2-Dod 1-1 až 2-Dod 1-2 Amendment 3 01.12.05  
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JOINT AVIATION REQUIREMENTS 
 

CHECK LIST OF PAGES 
JAR-26 ADDITIONAL AIRWORTHINESS REQUIREMENTS FOR OPERATIONS 

 
 
 

Amendment 3, DATED 01.12.05 
 
The following pages of JAR-26 are now current: 
 
Page No 
 

Legend  

Title Page Amendment 3 01.12.05 

C-1 to C-4 Amendment 3 01.12.05 

F-1 to F-2  13.07.98 

CL-1 to CL-2 Amendment 3 01.12.05 

P-1 to P-2 Amendment 3 01.12.05 

1-0-1 to 1-0-2  13.07.98 

1-A-1 to 1-A-2  13.07.98 

1-B-1 to 1-B-52 Amendment 3 01.12.05 

1-C-1 to 1-C-2  13.07.98 

1-D-1 to 1-D-2  13.07.98 

1-E-1 to 1-E-2  13.07.98 

2-0-1 to 2-0-2  13.07.98 

2-A-1 to 2-A-2  13.07.98 

2-B-1 to 2-B-6 Amendment 3 01.12.05 

2-App 1-1 to 2-App 1-2 Amendment 3 01.12.05 
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PREAMBULE 
 

JAR-26 
 
 

Vydáno 13.07.98 
 
 
JAR-26 se skládá z dodatečných požadavků letové způsobilosti na letouny obchodní letecké dopravy, které se 
mají včas provést pro konečné uplatnění předpisu JAR-OPS 1. 
 
 
Amendment 1 01.05.03 
 
Amendment 1 k JAR-26 obsahuje řadu amendmentů, které odrážejí výsledky NPA 26-16. 
 
ČÁST 1  
 
Hlava B 
 
(a) Zavedení nového JAR 26.260, vyplývající z NPA 26-16 
 
ČÁST 2  
 
Hlava B 
 
(a) Zavedení nového ACJ 26.260, vyplývající z NPA 26-16 
 
(b) Zavedení nového ACJ 26.260(a)(1), vyplývající z NPA 26-16 
 
(c) Zavedení nového ACJ 26.260(a)(2), vyplývající z NPA 26-16 
 
 
Amendment 2 01.09.05 
 
Amendment 2 k JAR-26 obsahuje řadu amendmentů, které odrážejí výsledky NPA 26-19. 
 
ČÁST 1 
 
Hlava B 
 
(a) Zavedení nového JAR – 26.250, vyplývající z NPA 26-19 
 
 
Amendment 3 01.12.05 
 
Amendment 3 k JAR-26 obsahuje řadu amendmentů, které odrážejí výsledky NPA 26-14. 
 
ČÁST 1 
 
Hlava B 
 
(a) Zavedení nového JAR 26.50, vyplývající z NPA 26-14 
 
(b) Zavedení nového JAR 26.120, vyplývající z NPA 26-14 
 
(c) Zavedení nového JAR 26.125, vyplývající z NPA 26-14 
 
(d) Zavedení nového JAR 26.130, vyplývající z NPA 26-14 
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ČÁST 2 
 
Hlava B 
 
(a) Zavedení nového ACJ 26.50(c), vyplývající z NPA 26-14 
 
(b) Amendment k Dodatku 1, vyplývající z NPA 26-14 
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PREAMBLES 
 

JAR-26 
 
 

Issued 13.07.98 
 
 
JAR-26 consists of additional airworthiness requirements for commercial air transportation with aeroplanes which 
are to be put into place in time for the final implementation of JAR-OPS Part 1. 
 
 
Amendment 1 01.05.03 
 
Amendment 1 to JAR-26 contains a number of amendments, reflecting the results of NPA 26-16. 
 
SECTION 1 
 
Subpart B 
 
(a) Introduction of a new JAR 26.260 arising from NPA 26-16 
 
SECTION 2 
 
Subpart B 
 
(a) Introduction of a new ACJ 26.260, arising from NPA 26-16 
 
(b) Introduction of a new ACJ 26.260(a)(1), arising from NPA 26-16 
 
(c) Introduction of a new ACJ 26.260(a)(2), arising from NPA 26-16 
 
 
Amendment 2 01.09.05 
 
Amendment 2 to JAR-26 contains a number of amendments, reflecting the results of NPA 26-19 
 
SECTION1 
 
Subpart B 
 
a) Introduction of a new JAR 26.250, arising from NPA 26-19 
 
 
Amendment 3 01.12.05 
 
Amendment 3 to JAR-26 contains a number of amendments, reflecting the result of NPA 26-14. 
 
SECTION 1 
 
Subpart B 
 
(a) Introduction of a new JAR 26.50, arising from NPA 26-14 
 
(b) Introduction of a new JAR 26.120, arising from NPA 26-14 
 
(c) Introduction of a new JAR 26.125, arising from NPA 26-14 
 
(d) Introduction of a new JAR 26.130, arising from NPA 26-14 
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SECTION 2 
 
Subpart B 
 
(a) Introduction of a new ACJ 26.50(c), arising from NPA 26-14 
 
(b) Amendment to Appendix 1, arising from NPA 26-14 
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ČÁST 1 - POŽADAVKY

1 VŠEOBECNĚ
Tato Část obsahuje požadavky pro splnění předpisu JAR-
26.

2 ÚPRAVA
2.1 Požadavky předpisu JAR-26 jsou uvedeny ve dvou
sloupcích na volných listech, přičemž každá stránka je
označena datem vydání nebo číslem Změny, pod níž je
změněna nebo nově vydána.

2.2 Podnadpisy jsou psány kurzívou.

2.3 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást
požadavků, jsou psány menším písmem.

2.4 Nový, změněný a opravený text bude vložen do
tučných závorek, dokud nebude vydána následující
„Změna“.

SECTION 1 - REQUIREMENTS

1 GENERAL
This Section  contains the Requirements for compliance
with JAR-26.

2 PRESENTATION
2.1 The requirements of JAR-26 are presented in two
columns on loose pages, each page being identified by the
date of issue or the Change number under which it is
amended or reissued.

2.2 Sub-headings are in italic typeface.

2.3 Explanatory Notes not forming part of the
requirements appear in smaller typeface.

2.4 New, amended and corrected text will be enclosed
within heavy brackets until a subsequent 'Change' is issued.
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HLAVA A - VŠEOBECNĚ SUBPART A - GENERAL

JAR 26.1 Platnost

(a) Tento předpis JAR-26 předepisuje přesně stanovené
dodatečné požadavky letové způsobilosti, jejichž splnění
musí provozovatelé zabezpečit, provádějí-li provoz
v souladu s dílem předpisu JAR-OPS příslušným danému
druhu provozu -

(1) Hlava B - Obchodní letecká doprava
(Letouny)

(2) Hlava C - Všeobecné letectví (Letouny)

(3) Hlava D - Obchodní letecká doprava
(Vrtulníky)

(4) Hlava E - Všeobecné letectví (Vrtulníky)

(b) Požadavky předpisu JAR-26 jsou platné takto:

(1) Hlava B od 1. října 1999, pokud není
stanoveno jinak;

(2) Vyhrazeno;
(3) Vyhrazeno;
(4) Vyhrazeno.

(c) Do konečného zavedení předpisu JAR-26 platí
národní letecké předpisy.

JAR 26.2 Názvosloví

„Výjimka letové způsobilosti“: Výjimka z požadavku letové
způsobilosti udělená Národním leteckým úřadem v souladu
s jeho Postupy typové certifikace. Není myšlena, aby
zahrnovala výjimky udělené v souladu s JAR-OPS 1.010
nebo 3.010.

„Vyrobeno“: Datum, ke kterému kontrolní záznamy
prokazují, že letadlo je poprvé ve stavu pro bezpečný let.
(Viz IEM č. 1 k JAR 26.2)

„Maximální  schválený počet sedadel pro cestující
(MCPSC)“: Maximální počet sedadel pro cestující, kromě
sedadel členů posádky, schválený během typové certifikace
letadla a přesně stanovený v Příloze k typovému osvědčení.
(Viz IEM č. 2 k JAR 26.2)

„Konfigurace s největším schváleným počtem sedadel pro
cestující ( MAPSC )“: Největší počet sedadel pro cestující
jednotlivého letounu používaného provozovatelem, kromě
sedadel pilotů popřípadě sedadel v pilotním prostoru a
sedadel palubních průvodčí, schválený Úřadem a přesně
stanovený v Provozní příručce.

„Typově certifikováno (TC)“: Odkaz na dobu kdy bylo
letadlo typově certifikováno znamená datum vydání
Typového osvědčení, nebo rovnocenného dokladu, v zemi
původu (tj. státu, kde bylo vydáno první Typové
osvědčení).

JAR 26.1 Applicability

(a) This JAR-26 prescribes specific additional
airworthiness requirements with which operators must
ensure that compliance has been established if operating in
accordance with the Part of JAR-OPS relevant to the
particular type of operation -

(1) Subpart B relates to Commercial Air
Transportation (Aeroplanes);

(2) Subpart C relates to General Aviation
(Aeroplanes);

(3) Subpart D relates to Commercial Air
Transportation (Helicopters); and

(4) Subpart E relates to General Aviation
(Helicopters).

(b) The requirements of JAR-26 are applicable as
follows:

(1) For Subpart B from 1 October 1999, unless
otherwise indicated;

(2) Reserved;
(3) Reserved;
(4) Reserved.

(c) Until the final implementation of JAR-26, current
national aviation requirements apply.

JAR 26.2 Terminology

'Airworthiness Exemption': An exemption to an
airworthiness requirement granted by a National Authority
in accordance with its Type Certification Procedures. It is
not meant to include those exemptions granted in
accordance with JAR-OPS 1.010 or 3.010.

'Manufactured': The date on which the inspection records
show that an aircraft is first in a condition for safe flight.
(See IEM No. 1 to JAR 26.2)

'Maximum Certificated Passenger Seating Capacity
(MCPSC)': The maximum number of passenger seats,
excluding crew seats, approved during type certification of
the aircraft, and specified in the Type Certificate Data
Sheet. (See IEM No. 2 to JAR 26.2)

'Maximum Approved Passenger Seating Configuration
(MAPSC)': The maximum passenger seating capacity of an
individual aeroplane, excluding pilot seats or flight deck
seats and cabin crew seats as applicable, used by the
operator, approved by the Authority and specified in the
Operations Manual.

'Type Certificated (TC)': Reference to when an aircraft was
type certificated means the date of TC issuance, or
equivalent, in the country of origin (i.e. the State where the
first TC was issued).
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JAR 26.3 Závěry o rovnocenné bezpečnosti  (ESF)
(Viz IEM 26.3)

Závěry o rovnocenné bezpečnosti, zahrnuté do základny
Typové certifikace letadla provedené a uznané Národním
leteckým úřadem, zůstávají platné vzhledem k předpisu
JAR-26 nebo rovnocenným požadavkům.

JAR 26.5 Výjimky letové způsobilosti
(Viz IEM 26.5)

(a) Dříve udělené výjimky letové způsobilosti: Výjimky
letové způsobilosti, vztahující se k předpisu JAR-26 nebo
rovnocenným požadavkům, udělené pro základnu Typové
certifikace letadla, dokumentaci Osvědčení letové
způsobilosti nebo dokumentaci Provozního oprávnění před
přijetím tohoto předpisu JAR-26 (jak je příslušné v každém
ze států), mají být oznámeny vlastnímu Úřadu držitelem
AOC, který zařazuje letadlo do svého parku, jestliže je
takové  letadlo přehlašováno z leteckého rejstříku jednoho
státu JAA do jiného .

(b) Výjimky letové způsobilosti udělené po zavedení
JAR-26: Žádosti o výjimky letové způsobilosti, vztahující se
k požadavkům předpisu JAR-26, podané po datu zavedení
předpisu JAR-26, musí být v souladu s platnými předpisy
JAR pro certifikaci nebo provoz. V případě takových
společně schválených výjimek letové způsobilosti není
požadováno dodatečné oznámení danému Národnímu
leteckému úřadu.

JAR 26.3 Equivalent Safety Findings (ESF)
(See IEM 26.3)

Equivalent Safety Findings included in the Type
Certification basis of an aircraft made and accepted by the
national Authority remain valid regarding JAR-26 or
equivalent requirements.

JAR 26.5 Airworthiness Exemptions
(See IEM 26.5)

(a) Previously Granted Airworthiness Exemptions:
Airworthiness Exemptions granted, regarding JAR-26 or
equivalent requirements, to an aircraft's Type Certification
Basis, C of A documentation or Operations approval
documentation prior to the implementation of this JAR-26
(as appropriate in each State), are to be notified to his
Authority by the AOC holder who is adding an aircraft to
his fleet, when that aircraft is being moved from one JAA
registry to another.

(b) Airworthiness Exemptions granted after JAR-26
implementation: After the date of JAR-26 implementation
requests for Airworthiness Exemptions regarding JAR-26
requirements, will be made in accordance with the
applicable JARs for certification or operations. In the case
of such jointly agreed airworthiness exemptions, there is no
additional reporting requirement to the NAA.
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HLAVA B – OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA 

(LETOUNY) 
SUBPART B – COMMERCIAL AIR TRANSPORT 

(AEROPLANES) 
 
 
[DOPRAVA OSOB A NÁKLADU] 
[JAR 26.50 Sedadla, lůžka, bezpečnostní pásy 
a vícebodové bezpečnostní pásy 
 
(Text je odvozen z: JAR 25.785(h), (j) a (k), Zm. 8, 
30/11/81 a FAR 25.785 (g), Amdt. 25-51, 6/3/1980) stejně 
jako z FAR 121.311 (d)(f) a (g), Zm. 21, vydané 17/2/98, 
viz také: JAR-OPS 1.730 Zm. 1, 1/3/98) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun, typově 
certifikovaný po 1. lednu 1958, který nesplňuje následující: 
 
 
(a) Každé sedadlo na pracovním místě v pilotním 
prostoru je vybaveno kombinovaným bezpečnostním pásem 
a ramenním popruhem s jednobodovým rozepínáním, který 
dovoluje  osobě v pilotním prostoru, zatímco sedí 
připoutána bezpečnostním pásem a ramenním popruhem, 
aby vykonávala všechny své nezbytné úkoly v pilotním 
prostoru. Musí existovat prostředky k zajištění každého 
kombinovaného bezpečnostního pásu a ramenního popruhu, 
pokud není používán, k zabránění narušení provozu letadla 
a  rychlému opuštění v nouzi. Ramenní popruh a 
kombinovaný bezpečnostní pás a ramenní popruh, které byly 
schváleny a zastavěny před 6. březnem 1980, mohou být 
dále používány. Zadržovací systémy bezpečnostního pásu a 
ramenního popruhu mohou být navrženy podle 
násobků zatížení setrvačnými silami stanovených podle 
předpisové základny letounu. 
 
(b) Každé sedadlo palubního průvodčího umístěné 
v prostorech pro cestující, s výjimkou sedadel pro cestující 
obsazených palubními průvodčími, kteří nejsou požadováni 
podle JAR-OPS 1.990, musí být vybaveno zádržným 
systémem sestávajícím z  kombinovaného bezpečnostního 
pásu a ramenního popruhu s jednobodovým rozepínáním. 
Musí existovat prostředky k zajištění každého 
kombinovaného bezpečnostního pásu a ramenního popruhu, 
pokud nejsou používány,  aby nebránily rychlému opuštění 
v nouzi. Navíc: 
 

(1) V nejvyšší možné míře, aniž by tím byla 
negativně ovlivněna vzdálenost k požadovaným 
nouzovým východům na úrovni podlahy, musí být 
sedadla palubních průvodčích umístěna tak, aby 
poskytovala přímý výhled do prostoru kabiny za 
který je palubní průvodčí osobně odpovědný, 
s výjimkou letounů s předpisovou základnou před 
JAR 25.785 Zm. 8 (případně FAR 25, 
§25.785, Amdt. 25-51), u nichž nemusí být sedadla 
palubních průvodčí přemístěna tak, aby splňovala 
tento požadavek, jestliže je nepřímý pohled do 
kabiny cestujících poskytnut zrcadlem. 

 
(2) Sedadla palubních průvodčí musí: 

(i) Být umístěna buď ve směru nebo proti 
směru letu, s opěradlem absorbujícím 
energii, které je navrženo k podpoře rukou, 
ramen, hlavy a páteře; a 
 
(ii) Být umístěna tak, aby když nejsou 
používána, nevadila při užívání průchodů a 
východů.  

 
 
[PERSONNEL AND CARGO ACCOMMODATIONS] 
[JAR 26.50 Seats, berths, safety belts, and harnesses 
 
 
(Text derived from: JAR 25.785(h), (j) & (k), at Chg. 8, 
30/11/81 and FAR 25.785(g), Amdt. 25-51, 6/3/1980) as well 
as from FAR 121.311 (d)(f) & (g), at Chg. 21, published 
17/2/98; see also: JAR-OPS 1.730 Chg. 1, 1/3/98) 
 
An operator shall not operate a large aeroplane, type 
certificated after 1 January 1958, that does not comply with 
the following: 
 
(a) Each seat at a flight deck station is equipped with 
a combined safety belt and shoulder harness with a single-
point release that permits the flight deck occupant, when 
seated with safety belt and shoulder harness fastened, to 
perform all of the occupant’s necessary flight deck functions. 
There must be a means to secure each combined safety belt 
and shoulder harness, when not in use, to prevent 
interference with the operation of the aeroplane and with 
rapid egress in an emergency. Shoulder harness and 
combined safety belt and shoulder harness that were 
approved and installed prior to 6 March 1980 may continue 
to be used. Safety belt and shoulder harness restraint systems 
may be designed to the inertia load factors established under 
the certification basis of the aeroplane. 
 
 
 
(b) Each cabin crew member seat located in passenger 
compartments, excluding passenger seats occupied by cabin 
crew members not required by JAR-OPS 1.990, must be 
equipped with a restraint system consisting of a combined 
safety belt and shoulder harness unit with a single point 
release. There must be means to secure each combined safety 
belt and shoulder harness, when not in use, to prevent 
interference with rapid egress in an emergency. In addition – 
 
 
 

(1) To the extent possible, without compromising 
their proximity to required floor level emergency exits, 
cabin crew seats must be located to provide a direct 
view of the cabin area for which the cabin crew 
member is individually responsible, except that for 
aeroplanes with a certification basis prior to JAR 
25.785 at Chg. 8 (or FAR Part 25, §25.785, at Amdt. 
25-51 respectively), cabin crew member seats need not 
be re-located to meet that requirement if an indirect 
view into the passenger cabin is given by a mirror. 
 
 
 
(2) Cabin crew member seats must – 

(i) Either be forward or rearward facing, with 
an energy absorbing rest that is designed to 
support the arms, shoulders, head, and spine; 
and 
 
(ii) Be positioned so that when not in use they 
will not interfere with the use of passageways 
and exits.  
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Kombinovaný bezpečnostní pás a ramenní popruh, které 
byly schváleny a zastavěny před 6. březnem 1980 mohou být 
dále používány. Zádržné systémy bezpečnostního pásu 
a ramenního popruhu mohou být navrženy  podle 
násobků  zatížení setrvačnými silami stanovených podle 
předpisové základny letounu. 
 
(c) Každé sedadlo pro požadovaného člena palubních 
průvodčí musí být umístěno tak, aby byla minimalizována 
pravděpodobnost, že jeho uživatel bude zraněn úderem 
uvolněných předmětů v palubním bufetu, z úložného 
prostoru, nebo servírovacího vozíku.  Musí být vzaty 
v úvahu všechny položky u nichž je očekáváno, že budou 
v provozu používány v těchto místech. (Viz ACJ 26.50(c)) 
 
(d) Každá osoba na sedadle, které tvoří více než 18-ti 
stupňový úhel se svislou rovinou zahrnující osu letadla, 
musí být chráněna před zraněním hlavy bezpečnostním 
pásem a opěradlem absorbujícím energii, které podepře ruce, 
ramena, hlavu a páteř, nebo bezpečnostním pásem a 
ramenním popruhem, který zabrání, aby došlo ke kontaktu 
hlavy s jakýmkoliv předmětem, způsobujícím zranění. 
Každá osoba na kterémkoliv jiném sedadle musí být 
chráněna před zraněním hlavy bezpečnostním pásem a, 
přiměřeně k typu, umístění a úhlu nasměrování každého 
sedadla, jedním, nebo více z následujících: 
 

(1) Ramenním popruhem, který ochrání hlavu 
před kontaktem s jakýmkoliv předmětem 
způsobujícím zranění. 
 
(2) Odstraněním jakéhokoliv předmětu, který by 
mohl způsobit zranění, z dosahu hlavy. 
 
(3) Energii absorbujícím opěradlem, které bude 
podpírat ruce, ramena, hlavu a páteř.] 

 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 

 
OPATŘENÍ PRO PŘÍPADY NOUZE 
JAR 26.100 Umístnění nouzových východů 
 
(Text je odvozen od: JAR 25.807(d)(7) se Změnou č. 13 a 
Změnou textu 93/1, 8/3/93) 
 
Vyjma letounů, které mají uspořádání nouzových východů 
provedeno a schváleno před 1. dubnem 1999, provozovatel 
nesmí provozovat velký letoun mající MAPSC větší než 19 
s nouzovým východem vyřazeným z činnosti, jestliže 
v důsledku takového vyřazení je nouzový východ ve 
vzdálenosti větší než 18,288m (60 stop) od sousedního 
nouzového východu pro cestující na téže straně a palubě  
trupu, měří-li se vzdálenost rovnoběžně s podélnou osou 
letounu mezi nejbližšími okraji východů. 
 
JAR 26.105 Přístupnost nouzových východů 
 
(Text je odvozen od: JAR 25.813(d) až (f) se Změnou č. 8, 
30/11/81) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun, který  
nevyhovuje těmto požadavkům: 
 
(a) Vyhrazeno 
 
 

 
Combined safety belt and shoulder harness that were 
approved and installed prior to 6 March 1980 may continue 
to be used. Safety belt and shoulder harness restraint systems 
may be designed to the inertia load factors established under 
the certification basis of the aeroplane. 
 
 
(c) Each seat for a required cabin crew member must be 
located to minimize the probability of its occupant suffering 
injury by being struck by items dislodged in a galley, or from 
a stowage compartment or serving cart. All items expected in 
these locations in service must be considered. (See ACJ 
26.50(c))  
 
 
(d) Each occupant of a seat that makes more than an 18-
degree angle with the vertical plane containing the aeroplane 
centreline must be protected from head injury by a safety belt 
and an energy absorbing rest that will support the arms, 
shoulders, head and spine, or by a safety belt and shoulder 
harness that will prevent the head from contacting any 
injurious object. Each occupant of any other seat must be 
protected from head injury by a safety belt and, as 
appropriate to the type, location, and angle of facing of each 
seat, by one or more of the following: 
 
 

(1) A shoulder harness that will prevent the head 
from contacting any injurious object. 
 
 
(2) The elimination of any injurious object within 
striking radius of the head. 
 
(3) An energy absorbing rest that will support the 
arms, shoulders, head, and spine.] 

 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 
 
EMERGENCY PROVISIONS 
JAR 26.100 Location of emergency exits 
 
(Text derived from: JAR 25.807(d)(7) at Chg. 13 plus Amdt 
93/1, 8/3/93) 
 
Except for aeroplanes having an emergency exit 
configuration installed and approved prior to 1 April 1999, 
an operator shall not operate a large aeroplane having a 
MAPSC of more than 19 with an emergency exit 
deactivated, when such a deactivation results in an 
emergency exit being more than 18,288 m (60 feet) from 
any adjacent passenger emergency exit on the same side of 
the same deck of the fuselage, as measured parallel to the 
aeroplane's longitudinal axis between the nearest exit edges. 
 
JAR 26.105  Emergency exit access 
 
(Text derived from: JAR 25.813(d) to (f) at Chg. 8, 
30/11/81) 
 
An operator shall not operate a large aeroplane that does not 
comply with the following - 
 
(a)  Reserved 
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(b) Je-li nutné pro dosažení jakéhokoli požadovaného 
nouzového východu z libovolného sedadla v kabině pro 
cestující projít průchodem mezi prostory pro cestující, musí 
být tento průchod bez překážek. Látkové závěsy však smí 
být použity, pokud dovolují  volný přístup průchodem . 
 
(c) V žádné přepážce mezi prostory pro cestující nesmí 
být zastavěny dveře. 
 
(d) Je-li nutné pro dosažení jakéhokoli požadovaného 
nouzového východu z libovolného sedadla pro cestující 
projít spojovacími dveřmi oddělujícími kabinu pro cestující 
od jiných prostor, musí být tyto dveře uzpůsobeny pro 
zajištění v otevřené poloze. Způsob zajištění musí být 
schopen odolávat na něj působícím zatížením, jestliže jsou 
dveře vystaveny  mezním setrvačným silám, vztahujícím se 
k okolní konstrukci, předepsaným v JAR/FAR 25.561(b), 
nebo jemu rovnocenných, se změnou/ změnou textu, 
stanovenou v příslušné Příloze typového osvědčení, nebo 
v rovnocenném dokumentu. 
 
JAR 26.110 Označení nouzových východů 
 
(Text je odvozen od: JAR 25.811(a) až (d), dále (f) a (g), 
Změna č. 8, 30/11/81, a JAR25.811 (e) se Změnou č. 14, 
27/5/94) 
 
Provozovatel nesmí po 1. dubnu 2001 provozovat velký 
letoun,  který nevyhovuje těmto požadavkům: 
 
(a) Každý nouzový východ pro cestující, způsoby jeho 
přístupu a způsoby jeho otevírání musí být nápadně 
označeny. 
 
(b) Označení a umístění každého nouzového východu 
pro cestující musí být rozpoznatelné ze vzdálenosti rovné 
šířce kabiny. 
 
(c) Musí být provedena potřebná opatření pomáhající 
osobám na palubě nalézt umístění východů za podmínek 
hustého dýmu. 
 
(d) Umístění každého z nouzových východů pro 
cestující musí být označeno ukazatelem viditelným pro 
osoby na palubě přicházející hlavní uličkou (nebo 
uličkami). Pak musí být: 

 
(1) Ukazatel polohy nouzového východu pro 
cestující nad uličkou (nebo uličkami) blízko 
každého nouzového východu pro cestující, nebo na 
jiném místě nad hlavou, jestliže je to praktičtější 
vzhledem k malé světlé výšce, vyjma případů, kdy 
jeden ukazatel může sloužit více než jednomu 
východu, jestliže každý z těchto východů může být 
od daného ukazatele snadno viditelný; 
 
(2) Označení nouzového východu pro cestující 
u každého nouzového východu pro cestující, vyjma 
případů, kdy jedno označení může sloužit dvěma 
takovým východům, jestliže oba mohou být od 
daného označení snadno viditelné; a 
 
(3) Ukazatel na každé přepážce nebo 
přehrazení, která brání pohledu dopředu a dozadu 
podél kabiny cestujících, k určení nouzových 
východů za přepážkou nebo přehrazením a jimi 
zakrytých, vyjma případů, kdy není-li to možné, smí 
se ukazatel umístit na jiné vhodné místo. 

(b)  If it is necessary to pass through a passageway 
between passenger compartments to reach any required 
emergency exit from any seat in the passenger cabin, the 
passageway must be unobstructed. However, curtains may 
be used if they allow free entry through the passageway. 
 
(c)  No door may be installed in any partition between 
passenger compartments. 
 
(d)  If it is necessary to pass through a doorway 
separating the passenger cabin from other areas to reach any 
required emergency exit from any passenger seat, the door 
must have a means to latch it in the open position. The 
latching means must be able to withstand the loads imposed 
upon it when the door is subjected to the ultimate inertia 
forces, relative to the surrounding structure, prescribed in 
JAR/FAR Part 25.561(b), or equivalent, at the 
change/amendment level specified in the relevant Type 
Certificate Data Sheet, or equivalent document. 
 
 
JAR 26.110  Emergency exit markings 
 
(Text derived from: JAR 25.811(a) to (d), and (f) & (g), 
Chg. 8, 30/11/81, and JAR 25.811(e) at Chg. 14, 27/5/94) 
 
 
An operator shall not operate a large aeroplane after 1 April 
2001, that does not comply with the following - 
 
(a)  Each passenger emergency exit, its means of access, 
and its means of opening must be conspicuously marked. 
 
 
(b)  The identity and location of each passenger 
emergency exit must be recognisable from a distance equal 
to the width of the cabin. 
 
(c)  Means must be provided to assist the occupants in 
locating the exits in conditions of dense smoke. 
 
 
(d)  The location of each passenger emergency exit must 
be indicated by a sign visible to occupants approaching 
along the main passenger aisle (or aisles). There must be - 

 
 

(1)  A passenger emergency exit locator sign 
above the aisle (or aisles) near each passenger 
emergency exit, or at another overhead location if it 
is more practical because of low headroom, except 
that one sign may serve more than one exit if each 
exit can be seen readily from the sign; 
 
 
 
(2)  A passenger emergency exit marking sign 
next to each passenger emergency exit, except that 
one sign may serve two such exits if they can both be 
seen readily from the sign; and 
 
 
(3)  A sign on each bulkhead or divider that 
prevents fore and aft vision along the passenger 
cabin to indicate emergency exits beyond and 
obscured by the bulkhead or divider, except that if 
this is not possible the sign may be placed at another 
appropriate location. 
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(e) Umístění ovládací rukojeti a instrukce pro otevírání 
východu zevnitř letounu musí být znázorněny takto: 
 

 
(1) Na každém nouzovém východu pro cestující 
nebo v jeho blízkost musí být označení čitelné ze 
vzdálenosti 762 mm (30 palců).  
 
(2) Ovládací rukojeť každého nouzového 
východu pro cestující a instrukce pro odstranění 
jejího krytu, je-li zakryta, musí-  

 
(i) Být samostatně osvětleny s počátečním 
jasem nejméně 160 mikrolambertů (s úrovní 
osvětlení neklesající v provozu  pod 100 
mikrolambertů); nebo 
 
(ii) Být nápadně umístěné a dobře osvětlené 
nouzovým osvětlením i pro případ 
hromadění cestujících u východu. 
 
 

(3) Vyhrazeno 
 
(4) Všechny nouzové východy pro cestující II. 
typu a větší se zámkovým mechanizmem 
odjišťovaným pohybem rukojeti, musí být blízko 
rukojeti označeny červenou šipkou o šířce čárové 
části nejméně 19 mm (0,75 palce), ukazující celý 
rozsah a směr pohybu požadovaného k odjištění. 
Slovo OPEN - OTEVŘENO musí být  umístěno 
vodorovně u hlavy šipky a napsáno červeným 
hůlkovým písmem o výšce minimálně 25 mm (1 
palec). Šipka a slovo OPEN – OTEVŘENO musí 
být umístěny na podkladu poskytujícím dostatečný 
kontrast. (Viz IEM 26.110 (e)(4)).  

 
(f) Každý nouzový východ, u kterého je požadováno 
otevírání zvenčí a způsoby jeho otevírání, musí být 
označeny zvenčí letounu. Dále je nutné splňovat: 

 
(1) Označení každého nouzového východu pro 
cestující zvenčí na boku trupu musí zahrnovat 
orámování východu barevným pruhem o šířce 50,80 
mm (2 palce). 
 
(2) Každé vnější označení, včetně pruhu, musí 
mít barevný kontrast k snadnému odlišení od 
okolního povrchu trupu. Kontrast musí být takový, 
že jestliže je odrazivost tmavší barvy 15% nebo 
menší, odrazivost světlejší barvy musí být nejméně 
45%. „Odrazivost“ je poměr světelného toku 
odraženého tělesem ku světelnému toku jím 
přijímanému. Jestliže odrazivost tmavší barvy je 
větší než 15%, pak musí být dodržen nejméně 30% 
rozdíl mezi odrazivostí tmavší a odrazivostí světlejší 
barvy. 
 
 
(3) V případě jiných východů něž v boku trupu, 
třeba ve spodní části nebo v ocasním kuželu, musí 
být vnější způsoby otevírání, popřípadě včetně 
instrukcí, nápadně označeny červenou, nebo jasnou 
chromově žlutou, jestliže je barva podkladu taková, 
že červená je nevýrazná. Jestliže otevírání je pouze 
z jedné strany trupu, musí být výrazné označení 
v tom smyslu na druhé straně. 

 
(e)  The location of the operating handle and instructions 
for opening exits from the inside of the aeroplane must be 
shown in the following manner - 

 
(1)  Each passenger emergency exit must have, 
on or near the exit, a marking that is readable from a 
distance of 762 mm (30 inches). 
 
(2)  Each passenger emergency exit operating 
handle and the cover removal instructions, if the 
handle is covered, must - 

 
(i)  Be self-illuminated with an initial 
brightness of at least 160 micro-lamberts 
(with the illumination level not decreasing 
in service to below 100 micro-lamberts); or 
 
(ii)  Be conspicuously located and well 
illuminated by the emergency lighting even 
in conditions of occupant crowding at the 
exit. 

 
(3)  Reserved 
 
(4)  All Type II and larger passenger emergency 
exits with a locking mechanism released by motion 
of a handle, must be marked by a red arrow with a 
shaft at least 19 mm (0,75 inch) wide, adjacent to the 
handle, that indicates the full extent and direction of 
the unlocking motion required. The word OPEN 
must be horizontally situated adjacent to the arrow 
head and must be in red capital letters at least 25 mm 
(1 inch) high. The arrow and word OPEN must be 
located on a background which provides adequate 
contrast. (See IEM 26.110(e)(4)) 

 
 
(f)  Each emergency exit that is required to be operable 
from the outside, and its means of opening must be marked 
on the outside of the aeroplane. In addition, the following 
apply - 

(1)  The outside marking for each passenger 
emergency exit in the side of the fuselage must 
include one 50,80 mm (2 inch) coloured band 
outlining the exit. 
 
(2)  Each outside marking including the band, 
must have colour contrast to be readily 
distinguishable from the surrounding fuselage 
surface. The contrast must be such that if the 
reflectance of the darker colour is 15% or less, the 
reflectance of the lighter colour must be at least 45%. 
'Reflectance' is the ratio of the luminous flux 
reflected by a body to the luminous flux it receives. 
When the reflectance of the darker colour is greater 
than 15%, at least a 30% difference between its 
reflectance and the reflectance of the lighter colour 
must be provided. 
 
(3)  In the case of exits other than those in the 
side of the fuselage, such as ventral or tail cone exits, 
the external means of opening, including instructions 
if applicable, must be conspicuously marked in red, 
or bright chrome yellow if the background colour is 
such that red is inconspicuous. When the opening is 
located on only one side of the fuselage, a 
conspicuous marking to that effect must he provided 
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(g) Každé označení, požadované v pododstavci (d) 
tohoto odstavce, smí použít v popisu slova „exit - východ“  
namísto pojmu „emergency exit - nouzový východ.“ 
 
 
[JAR 26.120 Vnitřní nouzové osvětlení a provoz 
nouzového osvětlení 
(Text je odvozen z JAR 25.812 (b), (c), (d) &(h) Zm.8, 
30/11/81, JAR 25.812 (a) a (e) Zm.12 16/6/86 a FAR 
121.310 (b), (c)&(d), Zm. 21, vydané 17/2/1988, viz. také 
JAR-OPS 1.815 Zm. 1, 1/3/98) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun s cestujícími 
na palubě, který nesplňuje následující: 

 
(a) Musí být zastavěn systém nouzového osvětlení, 
nezávislý na hlavním systému osvětlení. Nicméně, zdroje 
napájení celkového osvětlení kabiny mohou být společné 
jak pro nouzový, tak i hlavní systém osvětlení, jestliže 
dodávka energie do systému nouzového osvětlení je 
nezávislá na dodávce energie do hlavního systému 
osvětlení. Systém nouzového osvětlení musí zahrnovat: 

 
(1) Osvětlené označení nouzových východů 
a směru k nouzovým východům, zdroje napájení 
celkového osvětlení kabiny a vnitřní osvětlení 
v prostorech nouzového východu. 
 
(2) Soustavu značení únikové cesty v blízkosti 
podlahy pro letadla typově certifikována po 1. lednu 
1958 s konfigurací s maximálním schváleným 
počtem sedadel pro cestující větším než 19. 
Soustava značení únikové cesty v blízkosti podlahy 
musí cestujícím poskytnout vedení při nouzové 
evakuaci, pokud jsou všechny ostatní zdroje 
osvětlení umístěné výše než 1,22 m (4 stopy) nad 
podlahou uličky kabiny zcela temné. V noční tmě 
musí soustava značení únikové cesty v blízkosti 
podlahy umožnit každému cestujícímu: 

 
(i) Po opuštění sedadla pro cestujícího 
vizuálně rozpoznat únikovou cestu po 
podlaze uličky kabiny k prvním východům, 
nebo dvojicím východů před a za sedadlem; 
 
(ii) Snadno rozpoznat každý východ 
z únikové cesty pouze podle značení 
a vizuálních prvků umístěných ne více než 
1,22 m (4 stopy) nad podlahou kabiny; 

 
(b) S výjimkou světel tvořících část podsystému 
nouzového osvětlení poskytovaného ve shodě s JAR 26.125 
(a)(2), která slouží jako jediný pomocný prostředek, jsou 
nezávislá na hlavních systémech nouzového osvětlení 
letounu a jsou automaticky aktivována, když jsou pomocné 
prostředky rozvinuty, každé světlo požadované pro vnitřní a 
vnější nouzové osvětlení musí: 

 
(1) Být ovládané ručně z pracovního místa 
člena letové posádky a pro letouny, na kterých je 
požadován palubní průvodčí, z místa v prostoru pro 
cestující, které je rychle přístupné z normálního 
sedadla palubního průvodčího; 
 
(2) Mít prostředky k zamezení neúmyslného 
zásahu z ručního ovládání; 

on the other side. 
 
(g)  Each sign required by sub-paragraph (d) of this 
paragraph may use the word 'exit' in its legend in place of 
the term 'emergency exit'. 
 
 
[JAR 26.120 Interior emergency lighting and 
emergency light operation 
(Text derived from: JAR 25.812 (b), (c), (d) & (h) at Chg. 8, 
30/11/81, JAR 25.812 (a) and (e) at Chg.12, 16/6/86 and 
FAR 121.310 (b), (c) & (d), at Chg. 21, published 17/2/1998; 
see also: JAR-OPS 1.815 Chg.1, 1/3/98) 
 
An operator shall not operate a large passenger-carrying 
aeroplane that does not comply with the following – 
 
(a) An emergency lighting system, independent of the 
main lighting system, must be installed. However, sources of 
general cabin illumination may be common to both the 
emergency and the main lighting system if the power supply 
to the emergency lighting system is independent of the power 
supply to the main lighting system. The emergency lighting 
system must include – 

 
(1) Illuminated emergency exit marking and 
locating signs, sources of general cabin illumination 
and interior lighting in emergency exit areas. 
 
 
(2) A floor proximity emergency escape path 
marking system for aeroplanes type certificated after 1 
January 1958 that have a maximum approved 
passenger seating configuration of more than 19. The 
floor proximity emergency escape path marking must 
provide emergency evacuation guidance for 
passengers when all sources of illumination more than 
1,22 m (4 feet) above the cabin aisle floor are totally 
obscured. In the dark of the night, the floor proximity 
emergency escape path marking must enable each 
passenger to – 

 
(i) After leaving the passenger seat, visually 
identify the emergency escape path along the 
cabin aisle floor to the first exits or pair of 
exits forward and after of the seat; 
 
(ii) Readily identify each exit from the 
emergency escape path by reference only to 
markings and visual features not more than 
1,22 m (4 feet) above the cabin floor; 

 
(b) Except for lights forming part of the emergency 
lighting subsystems provided in compliance with JAR 
26.125(a)(2) that serve no more than one assist means, are 
independent of the aeroplane’s main emergency lighting 
systems, and are automatically activated when the assist 
means is deployed, each light required for interior and 
exterior emergency lighting must – 

 
(1) Be operable manually both from the flight 
crew station and for aeroplanes on which a cabin crew 
member is required, from a point in the passenger 
compartment that is readily accessible from a normal 
cabin crew seat; 
 
(2) Have a means to prevent inadvertent operation 
of the manual controls; 
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(3) Pokud je uvedeno do pohotovostní polohy 
nebo zapnuto z kteréhokoliv pracovního místa, stále 
svítit nebo se rozsvítit okamžitě po přerušení 
normální dodávky elektrické energie letounu; 
 
(4) Poskytnout požadovanou úroveň osvětlení 
alespoň na 10 minut v kritických okolních 
podmínkách po nouzovém přistání; 
 
(5) Mít kontrolní zařízení v pilotním prostoru, 
které má polohu „zapnuto“, „vypnuto“, 
a „pohotovostní režim“. 

 
(c) Navíc k pododstavcům (a) a (b) výše, musí být pro 
letoun vyrobený před 1.12.2006, splněny následující 
požadavky: 

 
(1) Pro letoun, pro který byla podána žádost 
o typové osvědčení před 1. květnem 1972, 
 

(i) Každé označení nouzového východu pro 
cestující a směru k nouzovým východům 
musí tvořit bílá písmena nejméně 25,4 mm 
(1 palec) vysoká na červeném pozadí 
vysokém nejméně 50,8 mm (2 palce). Tato 
označení mohou být elektricky osvětlena 
zevnitř, nebo vlastním osvětlením jinými 
než elektrickými prostředky s počátečním 
jasem nejméně 0,509 cd/m2 (160 
mikrolambertů). Barvy mohou být obráceny 
v případě označení elektricky osvětleného 
zevnitř, jestliže se tím zvýší osvětlení 
východu. V těchto letounech nesmí být  
nadále používáno označení, jehož 
luminiscence (jas) poklesne pod 0,318 
cd/m2 (100 mikrolambertů). Nicméně, 
příslušný úřad může schválit odchylku od 
požadavku na velikost pozadí 50,8 mm (2 
palce) jestliže zjistí existenci zvláštních 
okolností, při kterých se stává vyhovění 
neproveditelné, a že navrhovaná odchylka 
poskytuje stejnou úroveň bezpečnosti. 
 
(ii) Zdroje napájení celkového osvětlení 
kabiny musí poskytovat dostatek celkového 
osvětlení v kabině cestujících tak, že 
průměrné osvětlení při měření ve 
vzdálenostech 1016 mm (40 palců) ve výšce 
loketní opěrky sedadla, v ose hlavní uličky 
pro cestující je nejméně 0,54 lx (0,05 
stopové kandely). 
 
(iii) Podlahy průchodů vedoucích ke 
každému nouzovému východu pro cestující 
na úrovni podlahy, mezi hlavními uličkami 
a výstupními otvory, musí být opatřeny 
osvětlením. 
 

(2) Požadavky na vnitřní nouzové osvětlení, 
podle kterých bylo letadlu vydáno typové osvědčení 
pro letoun, pro který byla žádost o typové osvědčení 
podána 1. května 1972 nebo později. V těchto 
letounech nesmí být nadále používáno označení, 
jehož luminiscence (jas) poklesne pod 0,796 cd/m2 
(250 mikrolambertů). 

 
(d) Navíc k pododstavcům (a) a (b) výše, pro letoun 

 
(3) When armed or turned on at either station, 
remain lighted or become lighted upon interruption of 
the aeroplane’s normal electric power; 
 
 
(4) Provide the required level of illumination for 
at least 10 minutes at the critical ambient conditions 
after emergency landing; 
 
(5) Have a cockpit control device that has an “on”, 
“off”, and “armed” position. 

 
 

(c) In addition to subparagraphs (a), and (b) above, for an 
aeroplane manufactured prior to 1.12.2006, the following 
requirements must be met – 

 
(1) For an aeroplane for which the application for 
the type certificate was filed prior to 1 May 1972, 

 
(i) Each passenger emergency exit marking 
and each locating sign must have white letters 
at least 25,4 mm (1 inch) high on a red 
background at least 50,8 mm (2 inches) high. 
These signs may be internally electrically 
illuminated, or self-illuminated by other than 
electrical means, with an initial brightness of 
at least 0,509 cd/m2 (160 microlamberts). The 
colours may be reversed in the case of 
internally electrically illuminated signs if this 
will increase the illumination of the exit. On 
these aeroplanes, no sign may continue to be 
used if its luminescence (brightness) decreases 
to below 0,318 cd/m2 (100 microlamberts). 
However, the competent authority may 
authorize a deviation from the 50,8 mm (two-
inch) background requirements if they find 
that special circumstances exist that make 
compliance impractical and that the proposed 
deviation provides an equivalent level of 
safety. 
 
 
(ii) The sources of general cabin illumination 
must provide enough general lighting in the 
passenger cabin so that the average 
illumination when measured at 1016 mm (40-
inch) intervals at seat armrest height, on the 
centerline of the main passenger aisle, is at 
least 0,54 lux (0,05 foot-candle).  
 
 
(iii) The floor of the passageway leading to 
each floor level passenger emergency exit, 
between the main aisles and the exit openings, 
must be provided with illumination. 

 
 

(2) For an aeroplane for which the application for 
the type certificate was filed on or after 1 May 1972, 
the interior emergency lighting requirements under 
which the aeroplane was type certificated. On these 
aeroplanes, no sign may continue to be used if its 
luminescence (brightness) decreases to below 0,796 
cd/m2 (250 microlamberts). 

 
(d) In addition to subparagraphs (a) and (b) above, for 
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vyrobený 1.12.2006 nebo později, a pro který žádost o 
typové osvědčení byla podána před 1. květnem 1972, musí 
být splněny následující požadavky: 

 
(1) Pro letoun, který má konfiguraci sedadel pro 
cestující, vyjma pilotních sedadel: 

 
(i) 10 nebo více sedadel, musí mít každé 
označení umístění nouzového východu pro 
cestující požadované JAR 26.110(d)(1) 
a každé označení umístění nouzového 
východu pro cestující požadované 
JAR 26.110(d)(2) červená písmena nejméně 
38,1 mm (1 ½ palce) vysoká na osvětleném 
bílém pozadí, a musí mít plochu nejméně 
135 cm2 (21 palců čtverečních), vyjma 
písmen.  Kontrast osvětlení pozadí 
vzhledem k písmenům musí být alespoň 
10:1. Poměr výšky písmen k  šířce by neměl 
být více než 7:1 a ne méně než 6:1. Tato 
označení musí být elektricky osvětlena 
zevnitř s jasem pozadí nejméně 86 cd/m2 
(25 stopových-lambertů) a kontrast pozadí 
od nejvyššího k nejnižšímu nesmí být větší 
než 3:1. Každé označení nouzového 
východu pro cestující požadované JAR 
26.110(d)(3) musí mít červená písmena 
vysoká nejméně 38,1 mm (1 ½ palce) na 
bílém pozadí, které má plochu nejméně 135 
cm2 (21 palců čtverečních), vyjma písmen. 
Tato označení musí být zevnitř elektricky 
osvětlena nebo musí mít vlastní osvětlení 
jinými než elektrickými prostředky a musí 
mít počáteční jas nejméně 1,27 cd/m2 
(400 mikrolambertů). Barvy mohou být 
obráceny v případě, že označení má vlastní 
osvětlení jinými než elektrickými 
prostředky. V těchto letounech nesmí být 
nadále používáno označení, jehož 
luminiscence (jas) klesne pod 0,796 cd/m2 
(250 mikrolambertů). 
 
(ii) 9 nebo méně sedadel, musí mít každé 
označení umístění nouzového východu pro 
cestující požadované v JAR 26.110 (d)(1), 
(d)(2) a (d)(3) červená písmena vysoká 
nejméně 25,4 mm (1 palec) na bílém pozadí 
vysokém nejméně 50,8 mm (2 palce). Tato 
označení mohou být zevnitř elektricky 
osvětlena nebo mohou mít vlastní osvětlení 
jinými než elektrickými prostředky 
s počátečním jasem nejméně 0,509 cd/m2 
(160 mikrolambertů). Barvy mohou být 
obráceny v případě, že označení má vlastní 
osvětlení jinými než elektrickými 
prostředky. V těchto letounech nesmí být 
nadále používáno označení, jehož 
luminiscence (jas) klesne pod 0,318 cd/m2 
(100 mikrolambertů). 

 
(2) Celkové osvětlení v kabině pro cestující 
musí být poskytováno tak, že pokud je měřeno 
podél osy hlavní(ch) uličky(uliček) pro cestující 
a křižující(ch) uličky(uliček) mezi hlavními 
uličkami, ve výšce loketní opěrky sedadla a ve 
vzdálenosti 1016 mm (40-palců), nesmí být 
průměrné osvětlení menší než 0,54 lx (0,05 stopové 
kandely) a osvětlení v každé vzdálenosti 1016 mm 

an aeroplane manufactured on or after 1.12.2006, and for 
which the application for the type certificate was filed prior 
to 1 May 1972, the following requirements, must be met – 

 
(1) For an aeroplane that has a passenger seating 
configuration, excluding pilot seats, of – 

 
(i) 10 seats or more, each passenger emergency 
exit locator sign required by JAR 26.110(d)(1) 
and each passenger emergency exit marking 
sign required by JAR 26.110(d)(2) must have 
red letters at least 38.1 mm (1 ½ inches) high 
on an illuminated white background, and must 
have an area of at least 135 cm2 (21 square 
inches) excluding the letters. The lighted 
background-to-letter contrast must be at least 
10:1. The letter height to strokewidth ratio 
may not be more than 7:1 nor less than 6:1. 
These signs must be internally electrically 
illuminated with a background brightness of at 
least 86 cd/m2 (25 foot-lamberts) and a high-
to-low background contrast no greater than 
3:1. Each passenger emergency exit sign 
required by JAR 26.110(d)(3) must have red 
letters at least 38,1 mm (1 ½ inches) high on a 
white background having an area of at least 
135 cm2 (21 square inches) excluding the 
letters. These signs must be internally, 
electrically illuminated or self-illuminated by 
other than electrical means and must have an 
initial brightness of at least 1,27 cd/m2 (400 
microlamberts). The colours may be reversed 
in the case of a sign that is self-illuminated by 
other than electrical means. On these 
aeroplanes, no sign may continue to be used if 
its luminescence (brightness) decreases to 
below 0,796 cd/m2 (250 microlamberts). 
 
 
 
 
 
(ii) 9 seats or less, passenger emergency exit 
signs that are required by JAR 26.110(d)(1), 
(d)(2) and (d)(3), must have red letters at least 
25,4 mm (1 inch) high on a white background 
at least 50,8 mm (2 inches) high. These signs 
may be internally electrically illuminated or 
self-illuminated by other than electrical means, 
with an initial brightness of at least 0,509 
cd/m2 (160 microlamberts). The colours may 
be reversed in the case of a sign that is 
selfilluminated by other than electrical means. 
On these aeroplanes, no sign may continue to 
be used if its luminescence (brightness) 
decreases to below 0,318 cd/m2 (100 
microlamberts). 
 
 

 
(2) General illumination in the passenger cabin 
must be provided so that when measured along the 
centerline of the main passenger aisle(s), and cross 
aisle(s) between main aisles, at seat armrest height and 
at 1016 mm (40-inch) intervals, the average 
illumination is not less than 0,54 lux (0,05 foot-
candle) and the illumination at each 1016 mm (40-
inch) interval is not less than 0,11 lux (0,01 foot-
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(40 palců) nesmí být menší než 0,11 lx (0,01 
stopové kandely). (Hlavní ulička pro cestující 
prochází trupem od nejpřednějšího nouzového 
východu pro cestující nebo  sedadla osoby na 
palubě, podle toho, co je více vpředu, 
k nejzadnějšímu nouzovému východu pro cestující 
nebo sedadlu osoby na palubě, podle toho, co je 
více vzadu.) 
 
(3) Podlaha uličky průchodu vedoucí k 
nouzovému východu pro cestující na úrovni 
podlahy, mezi hlavními uličkami a výstupními 
otvory, musí být vybavena osvětlením ne menším 
než 0,22 lx (0,02 stopové kandely) je-li měřeno 
podél přímky rovnoběžné s podlahou, která je ve 
vzdálenosti do 152,4 mm (6 palců) od a rovnoběžně 
k podlaze a prochází středem cesty evakuace 
cestujících.] 

 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
  
 
[JAR 26.125 Vnější nouzové osvětlení 
(Text je odvozen z JAR 25.812 (f) (g), Zm. 8, 30/11/81, a 
FAR 121.310 (h) (1) Zm. 21, vydané 17/2/98; viz také: JAR-
OPS 1.815 Zm. 1, 1/3/98) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun s cestujícími 
na palubě, který nesplňuje následující: 
 
(a) Pro letoun vyrobený před 1.12.2006 a pro letoun, 
pro který byla žádost o typové osvědčení podána před 1. 
květnem 1972: 
 

(1) Vnější nouzové osvětlení musí být 
poskytnuto u každého nouzového východu nad 
křídlem tak, aby osvětlení nebylo: 

 
(i) Menší než 0,22 lx (0,02 stopové kandely) 
(měřeno v rovině rovnoběžné s plochou) na 
ploše 0,19 m2 (2- stopy čtvereční), kde by 
evakuovaný pravděpodobně udělal svůj 
první krok ven z kabiny; 
 
(ii) Menší než 0,54 lx (0,05 stopové 
kandely) (měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla) v minimální šířce 0,61 
m (2 stopy) podél 30-ti procent 
protiskluzové únikové cesty požadované 
v JAR 26.130 (d)(1), která je nejdále od 
východu; a 
 
(iii) Menší než 0,22 lx (0,02 stopové 
kandely) na povrchu země při vysunutém 
přistávacím zařízení (měřeno ve vodorovné 
rovině), kde by se evakuovaný, který 
používá zřízenou únikovou cestu, mohl 
obvykle poprvé dotknout země. 

 
(2) Prostředky požadované v JAR 26.130 (a)(1) 
usnadňující osobám na palubě sestoupit na zem a 
pomocné prostředky požadované u nouzových 
východů nad křídly v případě, že úniková cesta 
stanovená v JAR 26.130(d)(1) končí více než 1,83 
m (6 stop) nad zemí, musí být osvětleny tak, aby byl 
rozvinutý pomocný prostředek viditelný z letounu. 

 
(i) Jestliže je pomocný prostředek osvětlen 

candle). (A main passenger aisle is considered to 
extend along the fuselage from the most forward 
passenger emergency exit or cabin occupant seat, 
whichever is farther forward, to the most rearward 
passenger emergency exit or cabin occupant seat, 
whichever is farther aft.) 

 
 
 

(3) The floor of the passageway leading to each 
floor-level passenger emergency exit, between the 
main aisles and exit openings, must be provided 
with illumination that is not less 0,22 lux (0,02 foot-
candle) measured along a line that is within 152,4 
mm (six inches) of and parallel to the floor and is 
centered on the passenger evacuation path.] 

 
 
 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 
 
[JAR 26.125 Exterior emergency lighting 
(Text derived from: JAR 25.812 (f) & (g), at Chg. 8, 
30/11/81, and FAR 121.310 (h)(1) at Chg. 21, published 
17/2/98; see also: JAR-OPS 1.815 Chg.1, 1/3/98) 
 
An operator shall not operate a passenger carrying large 
aeroplane that does not comply with the following – 
 
(a) For an aeroplane manufactured prior to 1. 12. 2006 
and for which the application for the type certificate was filed 
prior to 1 May 1972 – 
 

(1) Exterior emergency lighting must be 
provided at each overwing emergency exit so that 
the illumination is – 

 
(i) Not less than 0,22 lux (0,02 foot-candle) 
(measured on a plane parallel to the surface) 
on a 0,19 m2 (2- square-foot) area where an 
evacuee is likely to make his first step 
outside the cabin; 
 
(ii) Not less than 0,54 lux (0,05 foot-candle) 
(measured normal to the direction of the 
incident light) for a minimum width of 0,61 
m (2 feet) along the 30 percent of the slip-
resistant escape route required in 
JAR 26.130 (d)(1) that is farthest from the 
exit; and 
 
(iii) Not less than 0,22 lux (0,02 foot-candle) 
on the ground surface with the landing gear 
extended (measured on a horizontal plane) 
where an evacuee using the established 
escape route would normally make first 
contact with the ground. 

 
(2) The means required in JAR 26.130 (a)(1), to 
assist the occupants in descending to the ground and 
the assist means required at overwing emergency 
exits where the escape route specified in JAR 
26.130(d)(1) terminates more than 1,83 m (six feet) 
from the ground must be illuminated so that the 
deployed assist means is visible from the aeroplane. 

 
(i) If the assist means is illuminated by 
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vnějším nouzovým světlem, musí 
poskytovat: 

 
(A) Osvětlení u každého nouzového 
východu na křídle ne menší než 0,22 lx 
(0,02 stopové kandely) na povrchu země při 
vysunutém přistávacím zařízení (měřeno ve 
vodorovné rovině) kde by se evakuovaný, 
který používá zřízenou únikovou cestu, 
mohl obvykle poprvé dotknout země; a  
 
(B) Osvětlení u každého nouzového 
východu jiného než nad křídlem, ne menší 
než 0,32 lx (0,03 stopové kandely) (měřeno 
kolmo na směr dopadajícího světla) na 
dolním konci pomocného prostředku a pro 
každý východ na straně trupu jiný, než nad 
křídlem, na kulové ploše 10 stupňů na 
každou stranu středu pomocného prostředku 
a v rozsahu od 30 stupňů nad a 5 stupňů 
pod 45-ti stupňovou polohou pomocného 
prostředku. 
 
(ii) Jestliže podsystém nouzového osvětlení, 
který osvětluje pomocné prostředky, 
neslouží jiným pomocným prostředkům, je 
nezávislý na hlavním systému nouzového 
osvětlení letounu a je automaticky 
aktivován, když je pomocný prostředek 
rozvinut, světelné prostředky: 
 
(A) Nesmí být nepříznivě ovlivněny 
uložením; a 
 
(B) Musí poskytnout dostatečné osvětlení 
povrchu země tak, že překážky na konci 
pomocného prostředku jsou pro evakuované 
jasně viditelné. 

 
(b) Pro letoun vyrobený 1. 12. 2006 nebo později a pro 
letoun, pro který byla žádost o typové osvědčení podána 
před 1. květnem 1972, musí být vnější nouzové osvětlení 
zajištěno následovně: 

 
(1) U každého nouzového východu nad křídlem 
nesmí být osvětlení: 

 
(i) menší než 0,32 lx (0,03 stopové 
kandely)(měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla ) na ploše 0,2 m2, kde 
evakuovaný pravděpodobně udělá první 
krok ven z kabiny; 
 
(ii) menší než 0,54 lx (0,05 stopové 
kandely)(měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla) v minimální šířce 1067 
mm (42 palců) pro nouzový východ nad 
křídlem typu A a 0,61 m (2 stopy) pro 
všechny ostatní nouzové východy nad 
křídlem podél 30-ti procent protiskluzové 
části únikové cesty požadované 
v JAR 26.130 (d)(1), která je nejdále od 
východu; a 
 
(iii) menší než 0,32 lx (0,03 stopové 
kandely) na povrchu země při vysunutém 
přistávacím zařízení (měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla), kde by se evakuovaný, 

exterior emergency lighting, it must provide 
– 

 
(A) Illumination at each overwing 
emergency exit of not less than 0,22 lux 
(0,02 foot-candle) on the ground surface 
with the landing gear extended (measured in 
a horizontal plane) where an evacuee using 
the established escape route would normally 
make first contact with the ground; and 
 
(B) Illumination at each nonoverwing 
emergency exit, of not less than 0,32 lux 
(0,03 foot-candle) (measured normal to the 
direction of the incident light) at the ground 
end of the assist means and, for each non-
over-wing exit in the side of the fuselage, 
over a spherical surface 10 degrees to either 
side of the center of the assist means and 
from 30 degrees above to 5 degrees below 
the 45-degree position of the assist means. 
 
 
(ii) If the emergency lighting subsystem 
illuminating the assist means serves no other 
assist means, is independent of the 
aeroplane’s main emergency lighting system, 
and is automatically activated when the 
assist means is deployed, the lighting 
provisions – 
 
(A) May not be adversely affected by 
stowage; and 
 
(B) Must provide sufficient ground surface 
illumination so that obstacles at the end of 
the assist means are clearly visible to 
evacuees.  

 
(b) For an aeroplane manufactured on or after 1. 12. 
2006 and for which the application for the type certificate was 
filed prior to 1 May 1972, exterior emergency lighting must be 
provided as follows: 
 

(1) At each overwing emergency exit the 
illumination must be – 

 
(i) Not less than 0,32 lux (0,03 foot-candle) 
(measured normal to the direction of the 
incident light) on a 0,2 m2 (2-square-foot) 
area where an evacuee is likely to make his 
first step outside the cabin; 
 
(ii) Not less than 0,54 lux (0,05 foot-candle) 
(measured normal to the direction of the 
incident light) for a minimum width of 1067 
mm (42 inches) for a Type A overwing 
emergency exit and of 0,61 m (2 feet) for all 
other overwing emergency exits along the 30 
percent of the slip-resistant portion of the 
escape route required in JAR 26.130 (d)(1) 
that is farthest from the exit; and  
 
 
(iii) Not less than 0,32 lux (0,03 foot-candle) 
on the ground surface with the landing gear 
extended (measured normal to the direction 
of the incident light) where an evacuee using 
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který používá zřízenou únikovou cestu, 
mohl obvykle poprvé dotknout země. 

 

 
(2) U každého nouzového východu jiného než 
nad křídlem, který nevyžaduje sestupové pomocné 
prostředky, nesmí být osvětlení menší než 0,32 lx 
(0,03 stopové kandely) (měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla) na povrchu země při 
vysunutém přistávacím zařízení, kde se evakuovaný 
pravděpodobně poprvé dotkne země mimo kabinu. 
 
 
(3) Prostředky požadované v JAR 26.130 
(a)(1), usnadňující osobám na palubě sestoupit na 
zem a pomocné prostředky požadované z místa na 
konstrukci letadla, kde úniková cesta stanovená 
v JAR 26.130 (d)(1) končí a je více než 1,83 m (šest 
stop) nad zemí, musí být osvětleny tak, aby 
pomocné prostředky uvedené do pracovní polohy 
byly viditelné z letounu. Navíc: 

 
(i) Jestliže je pomocný prostředek osvětlen 
vnějším nouzovým osvětlením, musí 
poskytnout osvětlení nejméně 0,32 lx (0,03 
stopové kandely) (měřeno kolmo na směr 
dopadajícího světla) na spodním konci 
uvedeného do pracovní polohy pomocného 
prostředku, kde by se evakuovaný užívající 
zřízenou únikovou cestu obvykle poprvé 
dotkl země, nachází-li se letadlo v poloze 
odpovídající sklopení jedné nebo více 
nohou přistávacího zařízení. 
 
(ii) Jestliže podsystém nouzového osvětlení, 
který osvětluje pomocné prostředky, 
neslouží jiným pomocným prostředkům, je 
nezávislý na hlavním systému nouzového 
osvětlení letounu a je automaticky 
aktivován, když je pomocný prostředek 
uveden do pracovní polohy, světelné 
prostředky: 
 
(A) Nesmí být nepříznivě ovlivněny 
uložením; a 
 
(B) Musí poskytnout osvětlení ne menší než 
0,32 lx (0,03 stopové kandely) (měřeno 
kolmo na směr dopadajícího světla) na 
spodním  konci pomocného prostředku 
uvedeného do pracovní polohy, kde by se 
evakuovaný užívající zřízenou únikovou 
cestu obvykle poprvé dotknul země, 
nachází-li se letadlo v poloze odpovídající 
sklopení jedné nebo více nohou přistávacího 
zařízení. 
 

(c) Pro letoun, pro který byla podána žádost o typové 
osvědčení 1. května 1972 nebo později, musí být splněny 
požadavky na vnější nouzové osvětlení, podle kterých byl 
letoun typově certifikován.] 

 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 
 
 
 
 
 

the established escape route would normally 
make first contact with the ground. 

 
(2) At each non-overwing emergency exit not 
required to have descent assist means the 
illumination must be not less than 0,32 lux (0,03 
foot-candle) (measured normal to the direction of 
the incident light) on the ground surface with the 
landing gear extended where an evacuee is likely to 
make his first contact with the ground outside the 
cabin. 
 
(3) The means required in JAR 26.130 (a)(1) to 
assist the occupants in descending to the ground and 
the assist means required from the place on the 
aeroplane structure at which the escape route 
specified in JAR 26.130 (d)(1) terminates and is 
more than 1,83 m (six feet) from the ground must be 
illuminated so that the erected assist means is visible 
from the aeroplane. In addition – 

 
(i) If the assist means is illuminated by 
exterior emergency lighting, it must provide 
illumination of not less than 0,32 lux (0,03 
foot-candle) (measured normal to the 
direction of the incident light) at the ground 
end of the erected assist means where an 
evacuee using the established escape route 
would normally make first contact with the 
ground, with the aeroplane in each of the 
attitudes corresponding to the collapse of 
one or more legs of the landing gear. 
 
(ii) If the emergency lighting subsystem 
illuminating the assist means serves no other 
assist means, is independent of the 
aeroplane’s main emergency lighting system, 
and is automatically activated when the 
assist means is erected, the lighting 
provisions – 
 
 
(A) May not be adversely affected by 
stowage;  
 
(B) and less than 0,32 lux (0,03 foot-candle) 
(measured normal to the direction of 
incident light) at the ground end of the 
erected assist means where an evacuee 
would normally make first contact with the 
ground, with the aeroplane in each of the 
attitudes corresponding to the collapse of 
one or more legs of the landing gear.  

 
 

 
(c) For an aeroplane for which the application for the 
type certificate was filed on or after 1 May 1972, the exterior 
emergency lighting requirements under which the aeroplane 
was type certificated must be met.] 
 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
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[JAR 26.130 Pomocné prostředky pro nouzové opuštění 
letounu a únikové cesty  
(Text je odvozen z: FAR 121.310 (a) & (h)(2) Zm. 21, 
vydané 17/2/98 a FAR 25.2 (a) Amdt. 25-72, účinnost od 
20/8/90; viz také JAR OPS 1.805 Zm. 1, 1/3/98) 

 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun s cestujícími 
na palubě, který nesplňuje následující: 

 
(a) Každý nouzový východ pozemního letounu, který je 
výše než 1,83 m (6 stop) od země, stojí-li letoun na zemi a s 
vysunutým přistávacím zařízením, musí mít schválené 
prostředky pro pomoc cestujícím v sestupu na zem. 

 
 

(1) Pomocným prostředkem pro každý nouzový 
východ pro cestující (jiný než východ umístěný nad 
křídlem) musí být pro letoun, pro který byla žádost 
o typové osvědčení podána před 1. květnem 1972, 
samonosný skluz nebo rovnocenný prostředek, a 
musí být navržen tak, že je: 

 
(i) Automaticky rozvinut a automaticky 
uveden do pracovní polohy současně 
s otevřením východu, s výjimkou, že 
pomocné prostředky mohou být uvedeny do 
pracovní polohy jiným způsobem, pokud 
jsou zastavěny do dveří pro obsluhu, které 
slouží jako nouzový východ, a do dveří pro 
cestující; a 
 
(ii) Uveden do pracovní polohy do 10 
sekund a do takové délky, že samonosný 
spodní konec je na zemi po sklopení 
jakékoliv nebo více nohou přistávacího 
zařízení. 

 
(2) Pomocným prostředkem pro nouzové 
východy letové posádky  letounu, pro který byla 
žádost o typové osvědčení podána před 1. květnem 
1972, může být lano, nebo jakýkoliv jiný 
prostředek, u kterého bylo prokázáno, že je vhodný 
pro tento účel. Jestliže pomocným prostředkem je 
lano, nebo schválené zařízení  rovnocenné lanu, 
musí být: 

 
(i) Připevněno ke konstrukci  trupu letounu 
v místě otvoru nouzového východu nebo 
nad jeho horním okrajem, nebo v případě 
zařízení u nouzového východu oknem 
pilota, na jiném schváleném místě, jestliže 
by mohlo uložené zařízení, nebo jeho 
uchycení omezit výhled pilota za letu; 
 
(ii) Schopné (spolu s uchycením) snést 
statické zatížení 181,6 kg (400 liber). 

 
(b) Pro každý nouzový východ nad křídlem pro letoun, 
pro který byla žádost o typové osvědčení podána před 1. 
květnem 1972, musí být poskytnuty prostředky k pomoci 
evakuovaným (kteří použili východ nad křídlem), aby 
dosáhli země, jestliže je odtoková hrana vztlakových klapek 
v přistávací poloze více než 1,83 m (6 stop) nad 
zemí,  stojí-li letoun s vysunutým přistávacím zařízením na 
zemi, nebo jestliže je křídlo více než 1,83 m (6 stop) nad 
zemí s vysunutým přistávacím zařízením a vztlakové klapky 
nelze jako skluz použít. 

 

[JAR 26.130 Emergency egress assist means and escape 
routes 
(Text derived from: FAR 121.310 (a) & (h)(2) at Chg.21, 
published 17/2/98 and FAR 25.2(a) at Amdt. 25-72, eff. 
20/8/90; see also: JAR-OPS 1.805 Chg.1, 1/3/98 ) 
 

An operator shall not operate a large passenger-carrying 
aeroplane that does not comply with the following – 
 
(a) Each landplane emergency exit that is more than 
1,83 m (6 feet) from the ground with the aeroplane on the 
ground and the landing gear extended, must have an 
approved means to assist the occupants in descending to the 
ground. 

 
(1) The assisting means for each passenger 
emergency exit (other than an exit located over the 
wing) of an aeroplane for which the application for 
the type certificate was filed prior to 1 May 1972 
must be a selfsupporting slide or equivalent, and 
must be designed so that it is – 

 
(i) Automatically deployed, and 
automatically erected, concurrent with the 
opening of the exit except that the assisting 
means may be erected in a different manner 
when installed at service doors that qualify 
as emergency exits, and at passenger doors; 
and 
 
 
(ii) Erectable within 10 seconds and of such 
length that the lower end is self-supporting 
on the ground after collapse of any one or 
more landing gear legs. 

 
 

(2) The assisting means for flight crew 
emergency exits of an aeroplane for which the 
application for the type certificate was filed prior to 
1 May 1972 may be a rope or any other means 
demonstrated to be suitable for the purpose. If the 
assisting means is a rope, or an approved device 
equivalent to a rope, it must be – 

 
 

(i) Attached to the fuselage structure at or 
above the top of the emergency exit opening, 
or, for a device at a pilot’s emergency exit 
window, at another approved location if the 
stowed device, or its attachment, would 
reduce the pilot’s view in flight; 
 
 
(ii) Able (with its attachment) to withstand a 
181,6 kg (400-pound) static load. 

 
(b) For each overwing emergency exit of an aeroplane 
for which the application for the type certificate was filed 
prior to 1 May 1972 means must be provided to assist 
evacuees (who have used the overwing exit) to reach the 
ground, if the trailing edge of the flaps in the landing position 
is more than 1,83 m (6 ft) above the ground with the 
aeroplane on the ground and the landing gear extended, or if 
the wing is more than 1,83 m (6 ft) above the ground with the 
landing gear extended and the flaps are unsuitable as a slide. 
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(c) Pomocné prostředky pro nouzové východy letounu, 
pro který byla žádost o typové osvědčení podána 1. května 
1972 nebo později musí splňovat požadavky podle kterých 
byl letoun typově certifikován. 
 
(d) Z každého nouzového východu nad křídlem musí 
být zřízena úniková cesta. 
 

(1) Pro letoun, pro který byla žádost o typové 
osvědčení podána před 1. květnem 1972, musí být 
úniková cesta značena a (s výjimkou povrchu 
vztlakových klapek použitelného jako skluz) 
pokryta protiskluzovým povrchem. 
 
(2) Pro letoun, pro který byla žádost o typové 
osvědčení podána 1. května 1972 nebo později, 
musí splňovat požadavky na protiskluzovou 
únikovou cestu podle kterých byl letoun typově 
certifikován.] 
 

[Amdt. 3, 01.12.05] 
 

 
OCHRANA PROTI OHNI 
JAR 26.150 Vnitřní  prostory 
(Viz IEM 26.150) 
 
(Text je odvozen od: JAR 25.853 a Dodatku F se Změnou 
č. 14, 27/5/94, JAR 25.853(e) se Změnou č. 13 plus Změna 
textu 91/1, 12/4/91 a JAR 25.791 se Změnou č. 8, 
20/11/81) 
 
Pro každý prostor používaný posádkou nebo cestujícími 
platí tyto požadavky: 
 
(a) Provozovatel nesmí, s ohledem na hořlavost, 
provozovat velký letoun obsahující materiály (včetně 
povrchové úpravy materiálů), které nevyhovují platným 
zkušebním kritériím předepsaným v Dodatku F, Díl I tohoto 
předpisu JAR-26 nebo jiným schváleným rovnocenným 
metodám, pokud typová certifikace letounu nebyla 
provedena podle dřívějších standardů. V takovém případě 
platí tento dřívější standard. Avšak při jakékoliv významné 
výměně kterékoliv jednotlivé skupiny součástí 
specifikovaných  v Dodatku F, Dílu 1, pododstavci (a)(1)(i), 
jako jsou vnitřní stropní panely, panely stěn, atd., musí tato 
jednotlivá skupina součástí splňovat požadavky Dodatku F, 
Díl I tohoto předpisu JAR-26. 
 
(b) Provozovatel nesmí s ohledem na polštáře sedadel, 
vyjma sedadel letové posádky, provozovat velký letoun, 
typově certifikovaný po 1. lednu 1958, který nesplňuje 
požadavky ochrany proti ohni Dodatku F, Díl II. 
 
 
(c) (1) S ohledem na uvolňování tepla (jiné než pro 

interiéry toalet nebo pilotního prostoru), pro vnitřní 
stropní panely a panely stěn (jiné než kryty 
osvětlení ), příčky a vnější povrchy bufetů, velké 
skříně a úložné prostory (jiné než prostory pod 
sedadly a prostory pro odložení malých předmětů, 
jako jsou časopisy a mapy), provozovatel nesmí 
provozovat velký letoun, vyrobený 20.srpna 1988 
nebo později, avšak před 20. srpnem 1990, mající 
MAPSC větší než 19, který nevyhovuje  
ustanovením o zkoušení intenzity uvolňování tepla 
Dodatku F, Dílu IV, vyjma že celkové uvolněné 
teplo za první dvě minuty vystavení vzorku nesmí 

(c) The assisting means for emergency exits of an 
aeroplane for which the application for the type certificate 
was filed on or after 1 May 1972 must meet the requirements 
under which the aeroplane was type certificated. 

 
(d) An escape route must be established from each 
overwing emergency exit. 
 

(1) For an aeroplane for which the application 
for the type certificate was filed prior to 1 May 
1972, the escape route must be marked and (except 
for flap surfaces suitable as slides) covered with a 
slip resistant surface. 
 
(2) For an aeroplane for which the application 
for the type certificate was filed on or after 1 May 
1972, the slip-resistant escape route requirements 
under which the aeroplane was type certificated.] 

 
 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 

 
FIRE PROTECTION 
JAR 26.150  Compartment interiors 
(See IEM 26.150) 
 
(Text derived from: JAR 25.853 and Appendix F at Chg. 
14, 27/5/94, JAR 25.853(e) at Chg. 13 plus Amdt 91/1, 
12/4/91 and JAR 25.791 at Chg. 8, 20/11/81) 
 
 
For each compartment occupied by the crew or passengers 
the following apply - 
 
(a)  With respect to flammability, an operator shall not 
operate a Large Aeroplane that contains materials 
(including finishes applied to the materials) that do not 
meet the applicable test criteria prescribed in Appendix F, 
Part I of this JAR-26 or other approved equivalent methods, 
unless the aeroplane was Type Certificated against an 
earlier standard in which case that earlier standard applies. 
However, upon any major replacement of any individual 
group of components as specified in Appendix F, Part I, 
sub-paragraph (a)(1)(i), such as interior ceiling panels, wall 
panels, etc., this individual group of components must 
comply with Appendix F, Part I of this JAR-26. 
 
 
(b)  With respect to seat cushions, except those on 
flight crew member seats, an operator shall not operate a 
large aeroplane, Type Certificated after 1 January 1958, that 
does not comply with the fire protection requirements of 
Appendix F, Part II. 
 
(c)  (1)  With respect to heat release (other than for 

lavatory interiors or flight deck), for interior ceiling 
and wall panels (other than lighting lenses), 
partitions, and the outer surfaces of galleys, large 
cabinets and stowage compartments (other than 
underseat stowage compartments and compartments 
for stowing small items, such as magazines and 
maps), an operator shall not operate a large 
aeroplane, Manufactured on or after 20 August 1988, 
but prior to 20 August 1990, and having a MAPSC 
of more than 19, that does not comply with the heat 
release rate testing provisions of Appendix F Part IV, 
except that the total heat release over the first two 



ČÁST 1 Hlava B 
SECTION 1 Subpart B  JAR-26 

Amendment 3   Vydáno/Issued JAA: 01.12.05 

1 - B - 13 

překročit 100 kilowattminut na čtvereční metr, a 
maximální intenzita uvolňování tepla nesmí 
překročit 100 kilowatt na čtvereční metr. 
 

 
(2) Provozovatel nesmí, s ohledem na 
uvolňování tepla a hustotu dýmu (jiné než pro 
interiéry toalet nebo pilotního prostoru), pro stropní 
panely a panely stěn (jiné než kryty osvětlení), 
příčky a vnější povrchy bufetů, velké skříně a 
úložné prostory (jiné než prostory pod sedadly a 
prostory pro odložení malých předmětů, jako jsou 
časopisy a mapy), provozovat velký letoun, 
vyrobený 20. srpna 1990 nebo později, mající 
MAPSC větší než 19, který nesplňuje 
požadavky uvolňování  tepla a hustoty dýmu podle 
Dodatku F, Dílů IV a V. 
 
(3) Úřad může schválit výjimku z požadavků 
(c)(1) a (c)(2) těchto odstavců pro přesně stanovené  
součásti interiéru kabiny, které nesplnily platné 
požadavky hořlavosti a emisí dýmu, jestliže Úřad 
státu výroby k datu výroby rozhodl a Úřad státu 
dovozu uznal, že existovaly zvláštní technické 
okolnosti, které tehdy činily vyhovění nemožným. 
Takové výjimky se omezí na letouny vyrobené 
během 1 roku  od data platnosti určeného v tomto 
odstavci a na letouny, ve kterých byl interiér 
vyměněn v průběhu 1 roku od tohoto data. 

 
 
 
 
(d)  Provozovatel nesmí provozovat velký letoun mající 
MAPSC větší než 19, Typově certifikovaný po 1. lednu 
1958,  který při první podstatné celkové výměně součástí 
interiéru kabiny, (tj. vnitřních stropních panelů a panelů 
stěn (jiných než kryty osvětlení), příček a vnějších povrchů 
bufetů, velkých skříní a úložných prostorů (jiných než 
prostory pod sedadly a prostory pro odložení malých 
předmětů, jako jsou časopisy a mapy)), nesplňuje 
požadavky uvolňování  tepla a hustoty dýmu podle Dodatku 
F, Dílů IV a V. 
 
 
(e) S ohledem na popelníky a štítky, má-li být kouření  
zakázáno, musí tak stanovovat štítek a jestliže má být 
kouření povoleno, provozovatel nesmí po 1. dubnu 2002 
provozovat velký letoun, který nesplňuje tyto požadavky: 

 
 
(1) Musí existovat odpovídající počet 
uzavřených, vyjímatelných popelníků. 
 
(2) Je-li prostor posádky oddělen od prostorů 
pro cestující, musí existovat alespoň jeden 
signalizační panel (používající buď písmen nebo 
symbolů) oznamující, kdy je kouření zakázáno. Je-li 
osvětlen, musí být čitelný  pro každou osobu sedící 
v kabině cestujících za všech předpokládaných 
podmínek osvětlení kabiny a oznamovat všem 
cestujícím, kdy je kouření zakázáno. Signalizační 
panely oznamující, kdy je kouření zakázáno, musí 
být instalovány tak, aby byly obsluhovatelné z obou 
pilotních sedadel. 

 
(f)  S ohledem na odpadkové nádoby provozovatel 
nesmí po 1. dubnu 2002 provozovat velký letoun,  

minutes of sample exposure must not exceed 100 
kilowatt-minutes per square metre, and the peak heat 
release rate must not exceed 100 kilowatts per square 
metre. 
 
(2)  With respect to heat release and smoke 
density, (other than for lavatory interiors or flight 
deck) for interior ceiling and wall panels (other than 
lighting lenses), partitions, and the outer surfaces of 
galleys, large cabinets and stowage compartments 
(other than underseat stowage compartments and 
compartments for stowing small items, such as 
magazines and maps), an operator shall not operate a 
large aeroplane, having a MAPSC of more than 19, 
Manufactured on or after 20 August 1990, that does 
not comply with the heat release and smoke density 
requirements of Appendix F Parts IV & V. 
 
(3)  The Authority may authorise exemption 
from the requirements of (c)(1) and (c)(2) of this 
paragraph for specific components of the cabin 
interior which did not meet applicable flammability 
and smoke emission requirements if the 
determination was made at the date of manufacture 
by the authority of the country of manufacture and 
accepted by the authority of the country of import, 
that special technical circumstances, existed that then 
made compliance impractical. Such exemptions shall 
be limited to those aeroplanes manufactured within 1 
year after the applicable date specified in this 
paragraph and those airplanes in which an interior 
was replaced within 1 year of that date. 

 
(d)  An operator shall not operate a large aeroplane 
having a MAPSC of more than 19, Type Certificated after 1 
January 1958 that, upon the first substantially complete 
replacement of the cabin interior components, (i.e. interior 
ceiling and wall panels (other than lighting lenses), 
partitions, and the outer surfaces of galleys, large cabinets 
and stowage compartments (other than underseat stowage 
compartments and compartments for stowing small items, 
such as magazines and maps)), does not comply with the 
heat release and smoke density requirements of Appendix F 
Parts IV & V. 
 
(e)  With respect to ashtrays and placards, if smoking is 
to be prohibited there must be a placard so stating, and if 
smoking is to be allowed, an operator shall not operate a 
large aeroplane after 1 April 2002, that does not comply 
with the following - 

 
(1)  There must be an adequate number of self-
contained, removable ashtrays; and 
 
(2)  Where the crew compartment is separated 
from the passenger compartment, there must be at 
least one sign (using either letters or symbols) 
notifying when smoking is prohibited. It must, when 
illuminated, be legible to each person seated in the 
passenger cabin under all probable conditions of 
cabin illumination, notifying all passengers when 
smoking is prohibited. Signs which notify when 
smoking is prohibited must be installed so as to be 
operable from either pilot's seat. 

 
 
(f)  With respect to disposal receptacles, an operator 
shall not operate a large aeroplane after 1 April 2002, that 
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nesplňuje-li tyto požadavky: 
 
(1) Každá odpadková nádoba na ručníky, 
papíry a odpadky musí být zcela uzavřená 
a zhotovená z materiálů  dostatečně odolných proti 
ohni aby zadržela uvnitř jakýkoliv oheň, jehož 
vznik v nádobě je pravděpodobný při jejím 
obvyklém používání. Schopnost odpadkové nádoby  
zabránit šíření ohně  za všech předpokládaných 
podmínek opotřebení, deformací a ventilace, 
očekávaných v provozu, musí být dokázána 
zkouškou. Štítek s čitelným nápisem nebo 
symbolem s upozorněním „Nevhazujte nedopalky 
cigaret“ („No Cigarette Disposal“) musí být umístěn 
poblíž dvířek každé odpadkové nádoby. 

 
 
JAR 26.155 Hořlavost obložení nákladových prostorů 
(Viz IEM 26.155) 
 
 
(Text je odvozen od: JAR 25.855 a Dodatku F Dílu III, se 
Změnou č. 13 plus  Změna textu 93/1, z  8. března 1993) 
 
(a) Provozovatel nesmí provozovat velký letoun, 
typově certifikovaný po 1. lednu 1958, s prostory  Třídy C 
nebo D, definovanými v JAR 25.857 Změna textu 93/1, 
08/03/93, většími než  5,66  m3  (200 krychlových stop), 
jestliže stropní a boční panely  nejsou zhotoveny z: 
 
 

(1) Pryskyřice vyztužené sklotextilem, nebo 
 
(2) Materiálů splňujících požadavky zkoušky na 
pronikání ohně podle Dodatku F Dílu III, nebo jiné 
schválené rovnocenné metody, nebo  
 
(3) Hliníku (pouze v případě zástaveb 
hliníkového obložení schválených před  
1. červencem 1989). 

 
(b) Pro vyhovění této části zahrnuje pojem „ obložení“ 
libovolné konstrukční prostředky, jako spoj nebo úchyt, 
které by ovlivňovaly  schopnost obložení bezpečně zabránit 
šíření ohně. 
 
 
JAR  26.160 Ochrana toalet proti ohni  
 
(Text je odvozen od: JAR 25.854, se Změnou č. 13 plus  
Změna textu 93/1, z  8. března 1993) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun s MAPSC 
větší než 19 po 1. říjnu 2000, který nevyhovuje těmto 
požadavkům: 
 
(a) Každá toaleta musí být vybavena systémem detekce 
dýmu, nebo jiným rovnocenným systémem poskytujícím 
světelnou signalizaci v pilotní kabině nebo světelnou, 
popřípadě zvukovou, signalizaci v kabině cestujících, která 
by byla snadno zjistitelná některým z palubních průvodčí.  
 
(b) Každá toaleta musí být vybavena vestavěným 
hasicím přístrojem pro každou odpadkovou nádobu na 
ručníky, papíry a odpadky umístěnou na toaletě. Hasicí 
přístroj musí být navržen tak, aby samočinně vyprázdnil 
svůj obsah do každé odpadkové nádoby, jakmile v ní dojde 
k ohni.  

does not comply with the following - 
 
(1)  Each disposal receptacle for towels, paper 
or waste must be fully enclosed and constructed of 
materials adequate in resistance to fire such that any 
fire likely to occur in it under normal use will be 
contained. The ability of the disposal receptacle to 
contain those fires under all probable conditions of 
wear, misalignment, and ventilation expected in 
service must have been demonstrated by test. A 
placard containing the legible words or symbology 
indicating 'No Cigarette Disposal' must be located 
on or near each disposal receptacle door. 
 
 

 
 
JAR 26.155  Flammability of cargo compartment 
liners 
(See IEM 26.155) 
 
(Text derived from: JAR 25.855 & Appx F Part III, at Chg. 
13 plus Amdt 93/1, dated 8 March 1993) 
 
(a)  An operator shall not operate a large aeroplane, 
Type Certificated after 1 January 1958, with Class C or D 
compartment, as defined in JAR 25.857 Amdt 93/1, 
08/03/93, greater than 5,66 m3 (200 cubic feet) that have 
ceiling and sidewall liner panels which are not constructed 
of - 

 
(1)  Glass fibre reinforced resin, or 
 
(2)  Materials which meet the flame penetration 
test requirements of Appendix F Part III, or other 
approved equivalent methods, or 
 
(3)  Aluminium (only in the case of aluminium 
liner installations approved prior to 1 July 1989). 

 
 
(b)  For compliance with this section, the term 'liner' 
includes any design features, such as a joint or fastener 
which would affect the capability of the liner to safely 
contain a fire. 
 
 
JAR 26.160  Lavatory fire protection 
 
(Text derived from: JAR 25.854, at Chg. 13 plus Amdt 
93/1, dated 8 March 1993) 
 
An operator shall not operate a large aeroplane with an 
MAPSC of more than 19 after 1 October 2000 that does not 
comply with the following - 
 
(a)  Each lavatory must be equipped with a smoke 
detector system or equivalent that provides a warning light 
in the cockpit, or provides a warning light or audible 
warning in the passenger cabin that would be readily 
detected by a cabin crew member; and 
 
(b)  Each lavatory must be equipped with a built-in fire 
extinguisher for each disposal receptacle for towels, paper, 
or waste, located within the lavatory. The extinguisher must 
be designed to discharge automatically into each disposal 
receptacle upon occurrence of a fire in that receptacle. 
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SYSTÉMY A VYBAVENÍ 
JAR 26.200 Zvuková signalizace podvozku 
 
(Text je odvozen od: FAR  Část 121.289, Změna textu 121-
227) 
 
Provozovatel nesmí provozovat velký letoun, jestliže 
nevyhovuje těmto požadavkům: 
 
(a) Každý velký letoun, vyjma letounů, které vyhovují 
požadavkům JAR 25.729, Změna textu 93/1, ze dne 
08/03/93, nebo pozdějším, musí být vybaven zvukovou 
signalizací podvozku, která je nepřetržitě v činnosti za 
těchto podmínek: 

 
(1) Pro letouny se stanovenou polohou 
vztlakových klapek pro přiblížení, jakmile jsou 
klapky vysunuty za maximální schválenou polohu 
konfigurace vysunutí pro přiblížení podle Letové 
příručky a podvozek není plně vysunut a zajištěn. 
 
 
(2) Pro letouny bez stanovené polohy vysunutí 
vztlakových klapek pro přiblížení, jakmile jsou 
klapky nastaveny dále než do polohy, při níž se 
obvykle provádí vysunutí podvozku a podvozek 
není plně vysunut a zajištěn. 

 
(b) Systém signalizace požadovaný v pododstavci (a) 
tohoto odstavce:  

 
(1) Nesmí mít snadný způsob ručního vypnutí 
letovou posádkou, který by mohl být použit 
instinktivně, přehmatem nebo navyklým reflexivním 
způsobem.  
 
(2) Musí být navíc k zařízení, uváděnému do 
činnosti přípustí motorů, instalovanému podle 
požadavků typové certifikace letové způsobilosti. 
 
(3) Může využívat libovolnou část systému 
uváděného do činnosti přípustí motorů, včetně 
zvukové signalizace. 

 
(c) Snímač polohy vztlakových klapek smí být 
instalován na libovolném vhodném místě v letounu. 
 
 

 
SYSTEMS AND EQUIPMENT 
JAR 26.200  Landing gear aural warning 
 
(Text derived from: FAR Part 121.289, Amendment 121-
227) 
 
An operator shall not operate a large aeroplane that does not 
comply with the following - 
 
(a) Except for aeroplanes that comply with the 
requirements of JAR 25.729, effective at Amdt 93/1, dated 
08/03/93, or later, each large aeroplane must have a landing 
gear aural warning device that functions continuously under 
the following conditions: 

 
(1)  For aeroplanes with an established 
approach flap position, whenever the flaps are 
extended beyond the maximum certificated 
approach climb configuration position in the 
Aeroplane Flight Manual and the landing gear is not 
fully extended and locked. 
 
(2)  For aeroplanes without an established 
approach climb flap position, whenever the flaps are 
extended beyond the position at which landing gear 
extension is normally performed and the landing 
gear is not fully extended and locked. 

 
(b)  The warning system required by sub- paragraph (a) 
of this paragraph - 

 
(1)  May not have a manual shut-off means 
readily available to the flight crew such that it could 
be operated instinctively, inadvertently or by 
habitual reflexive action; 
 
(2)  Must be in addition to the throttle-actuated 
device installed under the airworthiness type 
certification requirements; and 
 
(3)  May utilise any part of the throttle-actuated 
system including the aural warning device. 

 
 
(c)  The flap position sensing unit may be installed at 
any suitable place in the aeroplane. 
 
 

JAR 26.250 Provozní systémy dveří pilotního prostoru 
– ztráta pracovní schopnosti jednotlivce 
 
(a) Každý provozovatel musí zavést systém, které 
umožňují vstoupit palubním průvodčím do pilotního 
prostoru v případě, že dojde u člena letové posádky ke 
ztrátě pracovní schopnosti. Jakýkoliv přidružený systém 
musí být možné obsluhovat z každého pilotního sedadla. 
 
[Amdt. 2, 01.09.05] 
 
 
JAR 26.260 Bezpečnostní kritéria 
(Viz ACJ 26.260) 
 
Platnost, přesně vymezená níže, může být ovlivněna a 
změněna v souladu s národními bezpečnostními programy, 
které se vztahují k bezpečnosti na palubě. 
 
 

JAR 26.250 Flight crew compartment door operating 
systems – Single incapacitation 
 
(a)  Each operator must establish means to enable a 
cabin crew member to enter the pilot compartment in the 
event that a flight crew member becomes incapacitated. Any 
associated system must be operable from each pilots‘ 
station. 
 
[Amdt. 2, 01.09.05] 
 
 
JAR 26.260 Security Considerations 
(See ACJ 26.260) 

 
The applicability, as defined here-after, may be affected by 
and be changed in accordance with national security 
programmes addressing onboard security. 
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Od 1. listopadu 2003 všechny letouny s cestujícími na 
palubě, jejichž maximální schválená vzletová hmotnost je 
větší než 45 500 kg nebo s počtem sedadel pro cestující 
větším něž 60, které mají zastavěné uzamykatelné dveře 
mezi pilotním prostorem a prostorem pro cestující, musí 
splňovat následující požadavky: 
 
(a) Ochrana pilotního prostoru. Jestliže jsou dveře 
pilotního prostoru požadovány provozními pravidly, musí 
být zástavba dveří navržena, aby:  

 
(1) Zůstaly odolné proti násilnému vniknutí 
neoprávněných osob a byly schopné odolat 
působení 300 J (221,3 librostop) na kritických 
místech dveří, stejně jako stálému tahovému 
zatížení 1 113 N (250 liber) na kulovém madle nebo 
rukojeti (Viz ACJ 26.260(a)(1)), a 
 
(2) Zůstaly odolné proti průstřelu malou 
palebnou zbraní a tříštivými zařízeními, s ohledem na  
následující definice a rychlosti projektilů  (Viz ACJ 
26.260(a)(2). 

 
  (i) Demonstrační projektil #1. Střela ráže 
9 mm s celokovovým pláštěm, zaoblenou špičkou 
(FMJ RN) s jmenovitou hmotností 8,0 g  (124 gránů) 
a referenční rychlostí 436 m/s (1 430 ft/s). 

 
  (ii) Demonstrační projektil #2. Střela ráže 
.44 Magnum s opláštěnou dutou špičkou (JHP)   
s jmenovitou hmotností 15,6 g (240 gránů)  
a referenční rychlostí 436 m/s (1 430 ft/s). 

 
[Amdt. 1, 01.05.03] 
 
 

From 1 November 2003, all passenger carrying aeroplanes of 
a maximum certificated take-off mass in excess of 45 500 kg 
or with a passenger seating capacity greater than 60, and 
having a lockable door installed between the pilot  
compartment and the passenger compartment, shall meet the 
following requirements: 
 
(a) Protection of flight deck. If a flight deck door is 
required by operating rules, the door installation must be 
designed to: 
 

(1) Resist forcible intrusion by unauthorized 
persons and be capable of withstanding impacts of 300 
Joules (221.3 foot-pounds) at the critical locations on 
the door, as well as a 1 113 Newton (250 pound) 
constant tensile load on the knob or handle (See ACJ 
26.260(a)(1)), and 
 
(2) Resist penetration by small arms fire and 
fragmentation devices by meeting the following 
projectile definitions and projectile speeds (See ACJ 
26.260(a)(2). 

 
  (i) Demonstration Projectile #1. A 9 mm full 
metal jacket, round nose (FMJ RN) bullet with 
nominal mass of 8·0 g (124 grain) and reference 
velocity 436 m/s  (1 430 ft/s). 
 
  (ii) Demonstration Projectile #2. A .44 
Magnum, jacketed hollow point (JHP) bullet with 
nominal mass of 15·6 g (240 grain) and reference 
velocity 436 m/s  (1 430 ft/s). 
 

[Amdt. 1, 01.05.03] 
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Dodatek F 
Díl I – Kritéria zkoušky a postupy pro prokázání shody 

s JAR 25.853 nebo  25.855. 
 

Appendix F 
Part I – Test Criteria and Procedures for Showing 

Compliance with JAR 25.853, or 25.855. 
 

Text odvozen od JAR-25 Dodatek F, Díl I, se Změnou č. 14 
plus Změnou textu 93/1,  s datem 08/03/93 
 
(a) Kritéria zkoušky materiálu 
 

(1) Vnitřní prostory obsazené posádkou nebo 
cestujícími. 

 
 (i) Vnitřní stropní panely, vnitřní 
panely stěn, přepážky, konstrukce palubních bufetů, 
stěny velkých skříní, podlahová krytina jako prvek 
konstrukce draku a materiály použité v konstrukci 
úložných prostorů (jiných než úložné prostory pod 
sedadly a prostory pro ukládání malých předmětů 
jako časopisy a mapy) musí mít schopnost se samy 
uhasit, jsou-li zkoušeny ve vertikální poloze 
v souladu s platnými částmi Dílu I tohoto Dodatku. 
Průměrná délka spáleného místa nesmí překročit 
152,40 mm (6 palců) a průměrná doba hoření po 
odstranění zdroje plamene nesmí překročit 15 
sekund. Odtavené části ze zkušebního vzorku nesmí 
nadále hořet plamenem déle než v průměru 3 
sekundy po odpadnutí. 

 
  (ii) Podlahová krytina, textilie (včetně 

závěsů a čalounění), polštáře sedadel, vycpávky, 
dekorativní a nedekorativní povlakové látky, kůže, 
podnosy a vybavení palubních bufetů, elektrické 
instalační profily, tepelná a zvuková izolace a 
izolační povlaky, vzduchové kanály,  povlaky spár a 
hran, obložení nákladových nebo zavazadlových 
prostorů Třídy B a E, podlahové panely 
nákladových nebo zavazadlových prostorů Třídy B, 
C, D nebo E, izolační rohože, přebaly nákladu a 
transparenty, lisované součástky a součástky 
tvarované za tepla, spoje vzduchových kanálů a 
lemovací pásky (dekorativní a na ochranu proti 
oděru), které jsou zhotoveny z materiálů  
nezahrnutých v pododstavci (iv), musí mít 
schopnost se samy uhasit, jsou-li zkoušeny ve 
vertikální poloze v souladu s  použitelnými částmi 
Dílu I tohoto Dodatku nebo jinými schválenými 
rovnocennými způsoby. Průměrná délka spáleného 
místa nesmí přesáhnout 203,2 mm (8 palců) a 
průměrná doba hoření plamenem po odstranění 
zdroje plamene nesmí přesáhnout 15 sekund. 
Odtavené části ze zkušebního vzorku nesmí nadále 
hořet plamenem déle než v průměru 5 sekund po 
odpadnutí. 

 
  (iii) Kinofilm musí z hlediska 

bezpečnosti splňovat Normalizované technické 
podmínky pro bezpečnostní fotografický film 
PHI.25 (k  dodání od American National Standards 
Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018). 
Prochází-li film vedením, musí vedení splňovat 
požadavky pododstavce (ii) tohoto odstavce. 

 
  (iv) Čirá plastová okna a ukazatele, části 

zhotovené zcela nebo zčásti z elastomerových 
materiálů, sestavy skládající se ze dvou nebo více 
přístrojů ve společném pouzdře s okrajovým 

Text derived from JAR-25 Appx F, Part I at Chg 14, plus 
Amendment 93/1, dated 08/03/93 
 
(a) Material test criteria 
 
 (1) Interior compartments occupied by crew or 

passengers. 
 

 (i) Interior ceiling panels, interior wall 
panels, partitions, galley structure, large cabinet 
walls, structural flooring, and materials used in the 
construction of stowage compartments (other than 
underseat stowage compartments and compartments 
for stowing small items such as magazines and maps) 
must be self-extinguishing when tested vertically in 
accordance with the applicable portions of Part I of 
this Appendix. The average burn length may not 
exceed 152,40 mm (6 inches) and the average flame 
time after removal of the flame source may not 
exceed 15 seconds. Drippings from the test specimen 
may not continue to flame for more than an average 
of 3 seconds after falling. 

 
 

 (ii)  Floor covering, textiles (including 
draperies and upholstery), seat cushions, padding, 
decorative and non-decorative coated fabrics, 
leather, trays and galley furnishings, electrical 
conduit, thermal and acoustical insulation and 
insulation covering, air ducting, joint and edge 
covering, liners of Class B and E cargo or baggage 
compartments, floor panels of Class B, C, D, or E 
cargo or baggage compartments, insulation blankets, 
cargo covers and transparencies, moulded and 
thermoformed parts, air ducting joints, and trim 
strips (decorative and chafing), that are constructed 
of materials not covered in sub-paragraph (iv) below, 
must be self-extinguishing when tested vertically in 
accordance with the applicable portions of Part I of 
this Appendix or other approved equivalent means. 
The average burn length may not exceed 203,2 mm 
(8 inches), and the average flame time after removal 
of the flame source may not exceed 15 seconds. 
Drippings from the test specimen may not continue 
to flame for more than an average of 5 seconds after 
falling. 
 
 

 
 
 (iii)  Motion picture film must be safety 
film meeting the Standard Specifications for Safety 
Photographic Film PHI.25 (available from the 
American National Standards Institute, 1430 
Broadway, New York, NY 10018). If the film travels 
through ducts, the ducts must meet the requirements 
of sub-paragraph (ii) of this paragraph. 

 
(iv)  Clear plastic windows and signs, 

parts constructed in whole or in part of elastomeric 
materials, edge lighted instrument assemblies 
consisting of two or more instruments in a common 
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osvětlením, dvou- a vícebodové bezpečnostní pásy 
a vybavení pro upoutání nákladu a zavazadel, 
včetně kontejnerů, zásobníků, palet atd., 
používaných v prostorech pro cestující nebo členy 
posádky, nesmí mít průměrnou  rychlost hoření 
větší než 63,5 mm (2,5 palce) za minutu, jsou-li 
zkoušeny v horizontální poloze v souladu 
s použitelnými částmi tohoto Dodatku. 

 
  (v) Kromě malých součástek (jako jsou 

kulová madla, rukojeti, válečky, upínadla, spony, 
těsnící kroužky, zaoblovací pásky, kladky a malé 
elektrické součástky), které by neměly významně 
přispívat k šíření ohně, a kromě izolace elektrických 
vodičů a kabelů nesmí mít materiály, které nejsou 
bodově přesně stanoveny v odstavcích (a)(1)(i), (ii), 
(iii) nebo (iv) Dílu I tohoto Dodatku, rychlost 
hoření větší než 101,6 mm (4 palce) za minutu, 
jsou-li zkoušeny v horizontální poloze v souladu 
s použitelnými částmi tohoto Dodatku. 

 
(2) Nákladové a zavazadlové prostory 
neobsazené členy posádky nebo cestujícími. 

 
(i) Tepelná a zvuková izolace (včetně 

povlaků), použitá v každém nákladovém 
a zavazadlovém prostoru, musí být zhotovena 
z materiálů, které splňují požadavky stanovené výše 
v pododstavci (a)(1)(ii) Dílu I tohoto Dodatku. 

 
(ii) Nákladový nebo zavazadlový prostor 

definovaný v JAR 25.857 jako Třídy B nebo E musí 
mít obložení z materiálů, které splňují požadavky 
pododstavce (a)(1)(ii) Dílu I tohoto Dodatku, a jsou 
oddělené od konstrukce letounu (s výjimkou  
připevnění). Navíc musí být takové obložení 
podrobeno zkoušce při sklonu 45 stupňů, jak je 
přesně stanovena v pododstavci (b)(6) Dílu I tohoto 
Dodatku. Po dobu přiložení plamene nebo následně 
po jeho odstranění nesmí plamen proniknout (projít) 
materiálem. Průměrná doba hoření plamenem po 
odstranění zdroje plamene nesmí překročit 15 
sekund a průměrná doba doutnání nesmí překročit 
10 sekund. 

 
(iii) Nákladový nebo zavazadlový prostor 

definovaný v JAR 25.857 jako Třídy B, C, D, nebo 
E musí mít podlahové panely z materiálů, které 
splňují požadavky pododstavce (a)(1)(ii) Dílu I 
tohoto Dodatku a které jsou odděleny od konstrukce 
letounu (s výjimkou připevnění). Takové panely 
musí být podrobeny zkoušce při sklonu 45 stupňů, 
jak je přesně stanovena v pododstavci (b)(6) Dílu I 
tohoto Dodatku. Po dobu přiložení plamene nebo 
následně po jeho odstranění oheň nesmí proniknout 
(projít) materiálem. Průměrná doba hoření 
plamenem po odstranění zdroje plamene nesmí 
překročit 15 sekund a průměrná doba doutnání  
nesmí překročit  10 sekund. 

 
(iv) Izolační potahy a kryty použité k 

ochraně nákladu musí být zhotoveny z materiálů, 
které splňují požadavky pododstavce (a)(1)(ii) Dílu 
I tohoto Dodatku. Vybavení pro upoutání (včetně 
kontejnerů, zásobníků a palet), použité v každém 
nákladovém a zavazadlovém prostoru, musí být 
zhotoveno z materiálů, které splňují požadavky 
pododstavce (a)(1)(v) Dílu I tohoto Dodatku. 

housing, seat belts, shoulder harnesses, and cargo 
and baggage tiedown equipment, including 
containers, bins, pallets, etc, used in passenger or 
crew compartments, may not have an average burn 
rate greater than 63,5 mm (2,5 inches) per minute 
when tested horizontally in accordance with the 
applicable portions of this Appendix. 

 
 
 (v)  Except for small parts (such as 
knobs, handles, rollers, fasteners, clips, grommets, 
rub strips, pulleys, and small electrical parts) that 
would not contribute significantly to the propagation 
of a fire and for electrical wire and cable insulation, 
materials in items not specified in paragraphs 
(a)(1)(i), (ii), (iii), or (iv) of Part I of this Appendix 
may not have a burn rate greater than 101,6 mm (4 
inches) per minute when tested horizontally in 
accordance with the applicable portions of this 
Appendix. 

 
(2)  Cargo and baggage compartments not 
occupied by crew or passengers. 

 
(i) Thermal and acoustic insulation 

(including coverings) used in each cargo and 
baggage compartment must be constructed of 
materials that meet the requirements set forth in sub-
paragraph (a)(1)(ii) of Part I of this Appendix. 

 
(ii)  A cargo or baggage compartment 

defined in JAR 25.857 as Class B or E must have a 
liner constructed of materials that meet the 
requirements of sub-paragraph (a)(1)(ii) of Part I of 
this Appendix and separated from the aeroplane 
structure (except for attachments). In addition, such 
liners must be subjected to the 45 degree angle test 
as specified in sub-paragraph (b) (6) of Part I of this 
Appendix. The flame may not penetrate (pass 
through) the material during application of the flame 
or subsequent to its removal. The average flame time 
after removal of the flame source may not exceed 15 
seconds, and the average glow time may not exceed 
10 seconds. 

 
(iii)  A cargo or baggage compartment 

defined in JAR 25.857 as Class B, C, D, or E must 
have floor panels constructed of materials which 
meet the requirements of sub-paragraph (a)(1)(ii) of 
Part I of this Appendix and which are separated from 
the aeroplane structure (except for attachments). 
Such panels must be subjected to the 45 degree angle 
test as specified in sub-paragraph (b)(6) of Part I of 
this Appendix. The flame may not penetrate (pass 
through) the material during application of the flame 
or subsequent to its removal. The average flame time 
after removal of the flame source may not exceed 15 
seconds, and the average glow time may not exceed 
10 seconds. 

 
(iv)  Insulation blankets and covers used to 

protect cargo must be constructed of materials that 
meet the requirements of sub-paragraph (a)(1)(ii) of 
Part I of this Appendix. Tiedown equipment 
(including containers, bins, and pallets) used in each 
cargo and baggage compartment must be constructed 
of materials that meet the requirements of sub-
paragraph (a)(1)(v) of Part I of this Appendix. 
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(3) Součásti elektrické sítě 

 
Izolace na elektrickém vodiči nebo kabelu, 

zastavěném v kterémkoliv prostoru trupu, musí mít 
schopnost se sama uhasit, je-li podrobena zkoušce při 
sklonu 60 stupňů, jak je přesně stanovena v pododstavci 
(b)(7) Dílu I tohoto Dodatku. Průměrná délka spáleného 
místa nesmí překročit 76,2 mm (3 palce) a průměrná doba 
hoření plamenem po odstranění zdroje plamene nesmí 
překročit 30 sekund. Části odtavené ze zkušebního vzorku 
nesmí dále hořet plamenem déle než v průměru 3 sekundy 
po odpadnutí. 

 
(b) Postupy zkoušky 

 
(1) Klimatizace. Vzorky musí být 
klimatizovány na teplotu 70 ± 5 °F (21,11 ± 3 °C) 
a ponechány v prostředí o relativní vlhkosti 50% ± 
5% do vyrovnání vlhkosti, nebo po dobu 24 hodin. 
Každý vzorek musí setrvat 
v klimatizovaném prostředí do vystavení plameni. 
 
(2) Provedení vzorku. Kromě malých částí 
a izolace elektrických vodičů a kabelů musí být 
materiály zkoušeny pouze jako řez odříznutý 
z vyrobené části, jak je zastavěna na letounu, nebo 
jako vzorek napodobující řez, jako například vzorek 
odříznutý z plechu  daného materiálu, nebo modelu 
vyrobené části. Vzorek může být odříznut 
z jakéhokoli místa vyrobené části; avšak vyrobené  
celky, jako například sendvičové panely, nesmí být 
pro zkoušku děleny. Vyjma jak je uvedeno níže, 
tloušťka vzorku nesmí být větší  než minimální 
tloušťka způsobilá k použití na letounu. Zkušební 
vzorky tlustých pěnových částí, jako například 
polštářů sedadel, musí mít tloušťku 12,7 mm (1/2 
palce). Zkušební vzorky materiálů, které musí 
splňovat požadavky pododstavce (a)(1)(v) Dílu I 
tohoto Dodatku, nesmí mít tloušťku větší než 3,175 
mm (1/8 palce). Vzorky elektrických vodičů 
a kabelů musí mít stejný rozměr, jaký je použit na  
daném letounu. V případě tkanin musí být zkoušeny 
osnova i směr výplně  vazby ke zjištění podmínky  
největší hořlavosti.  Vzorky musí být upevněny 
v kovovém rámu tak, aby byly během vertikální 
zkoušky, předepsané v pododstavci (4) tohoto 
odstavce, pevně drženy dva dlouhé okraje a horní 
okraj a aby byly během horizontální zkoušky, 
předepsané v pododstavci (5) tohoto odstavce, 
pevně drženy dva dlouhé okraje a okraj vzdálený od 
ohně. Plocha  vzorku vystavená působení musí být 
nejméně 50,8 mm (2 palce) široká a 304,8 mm (12 
palců) dlouhá, pokud není skutečný rozměr použitý 
v daném letounu menší. Okraj, ke kterému je 
přiložen plamen hořáku, nesmí být upravený nebo 
chráněný okraj vzorku, ale musí představovat 
skutečný řez materiálem nebo částí, jak jsou 
zastavěny v daném letounu. Během zkoušky při 
sklonu 45 stupňů, předepsané v pododstavci (6) 
tohoto odstavce, musí být vzorek  upevněn 
v kovovém rámu tak, aby byly všechny čtyři okraje 
pevně drženy a aby plocha vzorku vystavená 
působení byla nejméně 203,2 krát 203,2 mm (8 krát 
8 palců).  
 
(3) Zkušební zařízení. Zkoušky musí být 
vykonány ve skříni s nevynuceným tahem, 

 
(3) Electrical system components 

 
Insulation on electrical wire or cable 

installed in any area of the fuselage must be self-
extinguishing when subjected to the 60 degree test as 
specified in sub-paragraph (b)(7) of Part I of this Appendix. 
The average burn length may not exceed 76,2 mm (3 
inches) and the average flame time after removal of the 
flame source may not exceed 30 seconds. Drippings from 
the test specimen may not continue to flame for more than 
an average of 3 seconds after falling. 
 
 
(b)  Test Procedures - 

 
(1)  Conditioning. Specimens must be 
conditioned to 70 ± 5°F (21,11 ± 3°C), and at 50% ± 
5% relative humidity until moisture equilibrium is 
reached or for 24 hours. Each specimen must remain 
in the conditioning environment until it is subjected 
to the flame. 
 
(2) Specimen configuration. Except for small 
parts and electrical wire and cable insulation, 
materials must be tested either as a section cut from a 
fabricated part as installed in the aeroplane or as a 
specimen simulating a cut section, such as a 
specimen cut from a flat sheet of the material or a 
model of the fabricated part. The specimen may be 
cut from any location in a fabricated part; however, 
fabricated units, such as sandwich panels, may not be 
separated for test. Except as noted below, the 
specimen thickness must be no thicker than the 
minimum thickness to be qualified for use in the 
aeroplane. Test specimens of thick foam parts, such 
as seat cushions, must be 12,7 mm (1/2-inch) in 
thickness. Test specimens of materials that must meet 
the requirements of sub-paragraph (a)(1)(v) of Part I 
of this Appendix must be no more than 3,175 mm 
(1/8-inch) in thickness. Electrical wire and cable 
specimens must be the same size as used in the 
aeroplane. In the case of fabrics, both the warp and 
fill direction of the weave must be tested to 
determine the most critical flammability condition. 
Specimens must be mounted in a metal frame so that 
the two long edges and the upper edge are held 
securely during the vertical test prescribed in sub-
paragraph (4) of this paragraph and the two long 
edges and the edge away from the flame are held 
securely during the horizontal test prescribed in sub-
paragraph (5) of this paragraph. The exposed area of 
the specimen must be at least 50,8 mm (2 inches) 
wide and 304,8 mm (12 inches) long, unless the 
actual size used in the aeroplane is smaller. The edge 
to which the burner flame is applied must not consist 
of the finished or protected edge of the specimen but 
must be representative of the actual cross-section of 
the material or part as installed in the aeroplane. The 
specimen must be mounted in a metal frame so that 
all four edges are held securely and the exposed area 
of the specimen is at least 203,2 mm by 203,2 mm (8 
inches by 8 inches) during the 45° test prescribed in 
sub-paragraph (6) of this paragraph. 
 
 
(3)  Apparatus. Except as provided in sub-
paragraph (7) of this paragraph, tests must be 
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v souladu s Federal Test Method Standard 191 
Model 5903 (zrevidovaná Metoda 5902) pro 
vertikální zkoušku, nebo Metodou 5906 pro 
horizontální zkoušku (k  dodání od General 
Services Administration, Business Service Centre, 
Region 3, Seventh & D Streets SW., Washington, 
DC 20407 USA), kromě případů stanovených 
v pododstavci (7) tohoto odstavce. Vzorky, které 
jsou pro skříň příliš velké, musí být zkoušeny 
v podobných podmínkách s nevynuceným tahem. 
 
(4) Vertikální zkouška. Zkoušeny musí být 
minimálně tři vzorky a z výsledků musí být 
vypočten průměr. U tkanin musí být směr 
vazby odpovídající podmínkám nejkritičtější 
hořlavosti rovnoběžný s nejdelším rozměrem. 
Každý vzorek musí být držen ve vertikální poloze. 
Vzorek musí být vystaven působení Bunsenova 
nebo Tirrilova hořáku s jmenovitým vnitřním 
průměrem trubice 9,525 mm (3/8 palce) 
nastaveného na výšku plamene 38,1 mm (1,5 palce). 
Minimální teplota plamene, měřená kalibrovaným 
termočlánkovým pyrometrem ve středu plamene, 
musí být 843,33 °C (1550 °F). Spodní okraj vzorku 
musí být 19,05 mm (3/4 palce) nad horním okrajem 
hořáku. Plamen musí být přiložen na střed spodního 
okraje vzorku. K materiálům uvedeným v  
pododstavci (a)(1)(i) Dílu I tohoto Dodatku musí 
být plamen přiložen po dobu 60-ti sekund a pak 
odstraněn. U materiálů uvedených v pododstavci 
(a)(1)(ii) Dílu I tohoto Dodatku musí být plamen 
přiložen po dobu 12-ti sekund a pak odstraněn. 
Doba hoření plamenem, délka spáleného místa a 
doba hoření odtavených částí plamenem, 
vyskytnou-li se, se mají zaznamenat. Délka 
spáleného místa, určeného v souladu 
s pododstavcem (7) tohoto odstavce, musí být 
měřena na nejbližších 2,54 mm (desetina palce). 
 
(5) Horizontální zkouška. Zkoušeny musí být 
minimálně tři vzorky a z výsledků musí být 
vypočten průměr. Každý vzorek musí být držen v 
horizontální poloze. Povrch vystavený působení, 
když je zastavěn v daném letadle, musí při zkoušce 
směřovat dolů. Vzorek musí být vystaven působení 
Bunsenova nebo Tirrillova hořáku s jmenovitým 
vnitřním průměrem trubice 9,525 mm (3/8 palce) 
seřízeného na výšku plamene 38,1 mm (1,5 palce). 
Minimální teplota plamene, měřená kalibrovaným 
termočlánkovým pyrometrem ve středu plamene, 
musí být 843,33 °C (1550 °F). Vzorek musí být 
umístěn tak, aby střed zkoušeného okraje byl 19,05 
mm (3/4 palce) nad horním okrajem hořáku. Plamen 
musí být přiložen po dobu 15-ti sekund a pak 
odstraněn. Délka vzorku pro účely měření času musí 
být minimálně 254 mm (10 palců), dříve než přední 
okraj hoření dosáhne oblasti měření času, musí 
hořet přibližně 38,1 mm (1,5 palce) a musí být 
zaznamenána průměrná rychlost hoření. 
 
(6) Zkouška při sklonu 45 stupňů. Musí být 
zkoušeny minimálně tři vzorky a z výsledků musí 
být vypočten průměr. Vzorky musí být drženy se 
sklonem 45° k vodorovné ploše. Povrch vystavený 
působení, když je zastavěn v daném letadle, musí 
při zkoušce směřovat dolů. Vzorky musí být 
vystaveny působení Bunsenova nebo Tirrillova 
hořáku s jmenovitým vnitřním průměrem trubice 

conducted in a draught-free cabinet in accordance 
with Federal Test Method Standard 191 Model 5903 
(revised Method 5902) for the vertical test, or 
Method 5906 for horizontal test (available from the 
General Services Administration, Business Service 
Centre, Region 3, Seventh & D Streets SW., 
Washington, DC 20407, USA). Specimens which are 
too large for the cabinet must be tested in similar 
draught-free conditions. 
 
 
(4)  Vertical test. A minimum of three 
specimens must be tested and results averaged. For 
fabrics, the direction of weave corresponding to the 
most critical flammability conditions must be parallel 
to the longest dimension. Each specimen must be 
supported vertically. The specimen must be exposed 
to a Bunsen or Tirril burner with a nominal 9,525 
mm (3/8-inch) I.D. tube adjusted to give a flame of 
38,1 mm (1,5 inches) in height. The minimum flame 
temperature measured by a calibrated thermocouple 
pyrometer in the centre of the flame must be 
843,33°C (1550°F). The lower edge of the specimen 
must be 19,05 mm (3/4-inch) above the top edge of 
the burner. The flame must be applied to the centre 
line of the lower edge of the specimen. For materials 
covered by sub-paragraph (a)(1)(i) of Part I of this 
Appendix, the flame must be applied for 60 seconds 
and then removed. For materials covered by sub-
paragraph (a)(1)(ii) of Part I of this Appendix, the 
flame must be applied for 12 seconds and then 
removed. Flame time, burn length, and flaming time 
of drippings, if any, may be recorded. The burn 
length determined in accordance with sub-paragraph 
(7) of this paragraph must be measured to the nearest 
2,54 mm (tenth of an inch). 
 
 
 
(5) Horizontal test. A minimum of three 
specimens must be tested and the results averaged. 
Each specimen must be supported horizontally. The 
exposed surface, when installed in the aircraft, must 
be face down for the test. The specimen must be 
exposed to a Bunsen or Tirrill burner with a nominal 
9,525 mm (3/8-inch) I.D. tube adjusted to give 
a flame of 38,1 mm (1,5 inches) in height. The 
minimum flame temperature measured by 
a calibrated thermocouple pyrometer in the centre of 
the flame must be 843,33°C (1550°F). The specimen 
must be positioned so that the edge being tested is 
centred 19,05 mm (3/4-inch) above the top of the 
burner. The flame must be applied for 15 seconds 
and then removed. A minimum of 254 mm (10 
inches) of specimen must be used for timing 
purposes, approximately 38,1 mm (1,5 inches) must 
burn before the burning front reaches the timing 
zone, and the average burn rate must be recorded. 
 
 
(6) Forty-five degree test. A minimum of three 
specimens must be tested and the results averaged. 
The specimens must be supported at an angle of 45° 
to a horizontal surface. The exposed surface when 
installed in the aircraft must be face down for the 
test. The specimens must be exposed to a Bunsen or 
Tirrill burner with a nominal 9,525 mm (3/8-inch) 
I.D. tube adjusted to give a flame of 38,1 mm (1,5 
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9,525 mm (3/8 palce) seřízeného na výšku plamene 
38,1 mm (1,5 palce). Minimální teplota plamene, 
měřená kalibrovaným termočlánkovým pyrometrem 
ve středu plamene, musí být 843,33 °C  (1550 °F). 
Musí být učiněna vhodná protiopatření k zabránění 
vzniku tahu. Plamen musí být přiložen po dobu 30 
sekund tak, aby se dotýkal vzorku ve středu jednou 
třetinou a pak musí být odstraněn. Musí být 
zaznamenána doba hoření plamenem, doba doutnání 
a zda plamen proniká  (projde skrz) vzorkem. 
 
(7) Zkouška při sklonu 60 stupňů. Musí být 
zkoušeny minimálně tři vzorky každé specifikace 
vodiče (zpracování a rozměru). Vzorek vodiče 
(včetně izolace) musí být umístěn se sklonem 60° 
k vodorovné ploše, ve skříni specifikované 
v pododstavci (3) tohoto odstavce, přičemž dvířka  
skříně musí být během zkoušky otevřená, nebo musí 
být  umístěn v komoře vysoké přibližně 609,6 mm 
(2 stopy), široké a hluboké 304,8 mm (1ft), otevřené 
nahoře a na jedné svislé (přední) straně, která 
umožňuje dostatečný tok vzduchu pro úplné 
spalování, avšak ve které nevzniká tah. Vzorek musí 
být rovnoběžný s přední stranou komory ve 
vzdálenosti přibližně 152,4 mm (6 palců). Spodní 
konec vzorku musí být pevně upnut. Horní konec 
vzorku musí procházet přes kladku nebo  tyč a musí 
k němu být připevněno vhodné závaží tak, aby byl 
v průběhu zkoušky hořlavosti udržován napnutý. 
Rozpětí zkušebního vzorku mezi spodní svorkou a 
horní kladkou nebo tyčí musí být 609,6 mm (24 
palců) a 203,2 mm (8 palců) od spodního konce 
musí být značka k označení středu pro přiložení 
plamene. Plamen z Bunsenova nebo Tirrillova 
hořáku musí být přiložen na značku po dobu 30-ti 
sekund. Hořák musí být upevněn pod značkou 
kolmo na vzorek a pod úhlem 30° ke svislé rovině 
vzorku. Hořák musí mít jmenovitý vnitřní průměr 
9,525 mm (3/8 palce) a musí být seřízen na 
vytvoření plamene o výšce 76,2 mm (3 palce) 
s vnitřním kuželem o výšce  přibližně 1/3 plamene. 
Minimální teplota nejteplejší části plamene, měřená 
kalibrovaným termočlánkovým pyrometrem, nesmí 
být menší než 954,44°C (1750 °F). Hořák musí být 
umístěn tak, aby nejteplejší část plamene byla 
přiložena na značku na vodiči. Musí být 
zaznamenána doba hoření plamenem, délka 
spáleného místa a doba hoření odtavených kapek 
plamenem, vyskytnou-li se. Délka spáleného místa, 
určeného v souladu s pododstavcem (8) tohoto 
odstavce, musí být změřena na nejbližších 2,54 mm 
(desetina palce). Přetržení vzorků vodičů se 
nepovažuje za nedostatek. 
 
 
(8) Délka spáleného místa. Délka spáleného 
místa je vzdálenost od původního okraje 
k nejvzdálenějšímu průkaznému poškození 
zkušebního vzorku způsobenému vlivem plamene, 
včetně ploch zčásti nebo zcela zničených, 
zuhelnatělých, nebo zkřehlých, ale vyjma ploch 
očazených, znečištěných, zdeformovaných nebo 
odbarvených, nebo ploch, kde se materiál 
působením zdroje tepla smrštil nebo odtavil.   

 
 

inches) in height. The minimum flame temperature 
measured by a calibrated thermocouple pyrometer in 
the centre of the flame must be 843,33°C (1550°F). 
Suitable precautions must be taken to avoid 
draughts. The flame must be applied for 30 seconds 
with one-third contacting the material at the centre of 
the specimen and then removed. Flame time, glow 
time, and whether the flame penetrates (passes 
through) the specimen must be recorded. 
 
 
(7) Sixty degree test. A minimum of three 
specimens of each wire specification (make and size) 
must be tested. The specimen of wire or cable 
(including insulation) must be placed at an angle of 
60° with the horizontal in the cabinet specified in 
sub-paragraph (3) of this paragraph with the cabinet 
door open during the test, or must be placed within a 
chamber approximately 609,6 mm (2 feet) high by 
304,8 mm by 304,8 mm (1 foot by 1 foot), open at 
the top and at one vertical side (front), and which 
allows sufficient flow of air for complete 
combustion, but which is free from draughts. The 
specimen must be parallel to and approximately 
152,4 mm (6 inches) from the front of the chamber. 
The lower end of the specimen must be held rigidly 
clamped. The upper end of the specimen must pass 
over a pulley or rod and must have an appropriate 
weight attached to it so that the specimen is held 
tautly throughout the flammability test. The test 
specimen span between lower clamp and upper 
pulley or rod must be 609,6 mm (24 inches) and 
must be marked 203,2 mm (8 inches) from the lower 
end to indicate the central point for flame 
application. A flame from a Bunsen or Tirrill burner 
must be applied for 30 seconds at the test mark. The 
burner must be mounted underneath the test mark on 
the specimen, perpendicular to the specimen and at 
an angle of 30° to the vertical plane of the specimen. 
The burner must have a nominal bore of 9,525 mm 
(3/8-inch) and be adjusted to provide a 76,2 mm (3-
inch) high flame with an inner cone approximately 
one-third of the flame height. The minimum 
temperature of the hottest portion of the flame, as 
measured with a calibrated thermocouple pyrometer, 
may not be less than 954,44°C (1750°F). The burner 
must be positioned so that the hottest portion of the 
flame is applied to the test mark on the wire. Flame 
time, burn length, and flaming time of drippings, if 
any, must be recorded. The burn length determined 
in accordance with sub-paragraph (8) of this 
paragraph must be measured to the nearest 2,54 mm 
(tenth of an inch). Breaking of the wire specimens is 
not considered a failure. 
 
(8) Burn length. Burn length is the distance 
from the original edge to the farthest evidence of 
damage to the test specimen due to flame 
impingement, including areas of partial or complete 
consumption, charring, or embrittlement, but not 
including areas sooted, stained, warped, or 
discoloured, nor areas where material has shrunk or 
melted away from the heat source. 
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Dodatek F (pokračování) 
Díl II – Hořlavost polštářů sedadel 

 

Appendix F (continued) 
Part II – Flammability of Seat Cushions  

Text odvozen od: JAR-25 Dodatek F, Díl II, se Změnou č. 12 
plus Změnou textu 86/1, vydanou 16/6/86 a  znovu vydanou 
Změnou č. 13, vydanou 15/10/89 
 
(a) Kritéria pro přijetí. Každý polštář sedadla musí 
splňovat tato kritéria: 

 
(1) Musí být zkoušeny nejméně tři sady vzorků 
polštářů sedáku a opěradla sedadla. 
 
(2) Je-li polštář zhotoven z materiálu 
zabraňujícímu hoření, musí tento materiál zcela 
obklopovat pěnové jádro polštáře. 
 
(3) Každý zkoušený vzorek musí být vyroben s 
použitím daných hlavních složek (tj. pěnového jádra, 
plovoucího materiálu, materiálu zabraňujícího hoření, 
jsou-li použity, a potahu) a montážních postupů 
(typické švy a uzávěry) určených k použití při výrobě. 
Je-li použita odlišná kombinace materiálů pro polštář 
opěradla než pro polštář sedáku, musí být obě 
kombinace materiálů zkoušeny jako úplné sady 
vzorků, každá sada skládající se ze vzorku polštáře 
opěradla a ze vzorku polštáře sedáku. Je-li pro polštář 
(včetně vnějšího potahu) prokazováno splnění 
požadavků tohoto Dodatku za použití zkoušky 
olejovým hořákem, může být potah tohoto polštáře 
nahrazen obdobným potahem za předpokladu, že 
délka spáleného místa nahrazeného potahu, určená 
zkouškou přesně stanovenou v JAR 25.853(b), 
nepřesáhne příslušnou délku spáleného místa potahu 
použitého na polštáři podrobeném zkoušce olejovým 
hořákem.  
 
(4) Nejméně u dvou třetin z celkového počtu 
zkoušených vzorkových sad nesmí délka spáleného 
místa dosáhnout od hořáku k protilehlé straně 
polštáře. Délka spáleného místa nesmí přesáhnout 
431,8 mm (17 palců). Délka spáleného místa je kolmá 
vzdálenost od vnitřního okraje rámu sedadla nejblíže 
hořáku k nejvzdálenějšímu místu na zkušebním 
vzorku, které nese známky poškození vlivem 
plamene, včetně ploch zčásti nebo zcela zničených, 
zuhelnatělých, nebo zkřehlých, ale vyjma ploch 
očazených, znečištěných, zdeformovaných nebo 
odbarvených, nebo ploch, kde se materiál vlivem 
působení zdroje tepla smrštil nebo odtavil.   
 
(5) Průměrný úbytek hmotnosti v procentech 
nesmí překročit 10 procent. Také nejméně u dvou 
třetin z celkového počtu zkoušených vzorkových sad 
nesmí úbytek hmotnosti přesáhnout 10 procent.  Před 
stanovením hmotnosti po zkoušce se odstraní všechny 
části odtavené z polštářů a stojanu. Úbytek hmotnosti 
vzorkové sady v procentech je rozdíl hmotnosti 
vzorkové sady před zkouškou a po zkoušce vyjádřený 
v procentech  hmotnosti před zkouškou. 

 
 
(b) Zkušební podmínky. Vertikální rychlost proudění 
vzduchu na horním okraji polštáře opěradla sedadla by měla 
být průměrně 0,127 m/s ± 0,05 m/s (25 fpm ± 10 fpm). 
Horizontální rychlost proudění vzduchu těsně nad  polštářem 

Text derived from: JAR-25 Appendix F, Part II at Chg 12, 
plus Amendment 86/1, 16/6/86, and reissued by Chg 13 
15/10/89 
 
(a)  Criteria for Acceptance. Each seat cushion must meet 
the following criteria: 

 
(1) At least three sets of seat bottom and seat 
back cushion specimens must be tested. 
 
(2) If the cushion is constructed with a fire 
blocking material, the fire blocking material must 
completely enclose the cushion foam core material. 
 
(3)  Each specimen tested must be fabricated 
using the principal components (i.e. foam core, 
flotation material, fire blocking material, if used, and 
dress covering) and assembly processes (representative 
seams and closures) intended for use in the production 
articles. If a different material combination is used for 
the back cushion than for the bottom cushion, both 
material combinations must be tested as complete 
specimen sets, each set consisting of a back cushion 
specimen and a bottom cushion specimen. If a 
cushion, including outer dress covering, is 
demonstrated to meet the requirements of this 
Appendix using the oil burner test, the dress covering 
of that cushion may be replaced with a similar dress 
covering provided the burn length of the replacement 
covering, as determined by the test specified in JAR 
25.853(b), does not exceed the corresponding burn 
length of the dress covering used on the cushion 
subjected to the oil burner test. 
 
(4) For at least two-thirds of the total number of 
specimen sets tested, the burn length from the burner 
must not reach the side of the cushion opposite the 
burner. The burn length must not exceed 431,8 mm 
(17 inches). Burn length is the perpendicular distance 
from the inside edge of the seat frame closest to the 
burner to the farthest evidence of damage to the test 
specimen due to flame impingement, including areas 
of partial or complete consumption, charring, or 
embrittlement, but not including areas sooted, stained, 
warped, or discoloured, or areas where material has 
shrunk or melted away from the heat source. 
 
 
(5) The average percentage weight loss must not 
exceed 10 percent. Also, at least two-thirds of the total 
number of specimen sets tested must not exceed 10 
percent weight loss. All droppings falling from the 
cushions and mounting stand are to be discarded 
before the after-test weight is determined. The 
percentage weight loss for a specimen set is the weight 
of the specimen set before testing less the weight of the 
specimen set after testing expressed as the percentage 
of the weight before testing. 

 
(b)  Test Conditions. Vertical air velocity should average 
0,127 m/s ± 0,05 m/s (25 fpm ± 10 fpm) at the top of the back 
seat cushion. Horizontal air velocity should be below 0,05 
m/s (10 fpm) just above the bottom seat cushion. Air 
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sedáku by měla být menší než 0,05 m/s (10 fpm). Rychlosti 
proudění vzduchu by měly být měřeny při pracující digestoři 
a vypnutém motoru hořáku. 
 
(c) Zkušební vzorky 

 
(1) Pro každou zkoušku musí být použita jedna 
sada vzorků polštářů představující polštář sedáku a 
polštář opěradla sedadla. 
 
(2) Vzorek polštáře sedáku musí být široký 457 + 
3 mm (18 + 0,125 palce), hluboký 508 + 3 mm (20 + 
0,125 palce), tlustý 102 + 3 mm (4 + 0,125 palce), 
vyjma překrytí konců látky a švů. 
 
 
(3) Vzorek polštáře opěradla sedadla musí být 
široký 432 + 3 mm (18 + 0,125 palce), vysoký 635 + 
3 mm (25 + 0,125 palce), tlustý 51+ 3 mm (2 + 0,125 
palce), vyjma  překrytí konců látky a švů. 
 
(4) Vzorky musí být klimatizovány po dobu 
nejméně 24 hodin před zkouškou při 21 + 2°C ( 70 + 
5 °F ) a 55% + 10% relativní vlhkosti . 

 
(d)  Zkušební zařízení. Uspořádání zkušebního zařízení je 
na Obrázcích 1 až 5 a musí obsahovat součásti popsané 
v tomto odstavci. Méně důležité detaily zařízení se smí lišit 
v závislosti na použitém modelu hořáku. 

 
(1) Stojan vzorku. Stojan pro zkušební vzorky se 
skládá z ocelových L-profilů, jak je znázorněno  na 
Obrázku 1. Délka nohou stojanu je 305 + 3 mm (12 + 
0,125 palce). Stojan musí být použit pro upevnění 
zkušebního vzorku sedáku a opěradla sedadla, jak je 
znázorněno na Obrázku 2. Stojan by měl také 
obsahovat vhodnou odkapávací pánev 
vyloženou hliníkovou fólií s matnou stranou nahoru. 
 
(2) Zkušební hořák.  Hořák, který má být použit 
při zkouškách, musí: 

 
  (i) Být upraveného  pistolového typu; 
 
  (ii) Mít trysku s úhlem rozprašování 80 

stupňů jmenovitě seřízenou na 2,25 US galonů/hod 
při 100 psi; 

 
  (iii) Mít kužel hořáku 305 mm (12 palců) 

umístěný na konci sací trubice, s výstupním otvorem 
vysokým 152 mm (6 palců) a širokým 208 mm (11 
palců), jak je znázorněno na Obrázku 3; a  

 
  (iv) Mít regulátor tlaku paliva hořáku, který 

je seřízen, aby dodával jmenovitou hodnotu 2,0 US 
galony/h kerosenu třídy jakosti 2, nebo rovnocenné 
náhrady požadované pro danou  zkoušku. 

 
 (3) Kalorimetr.  
  (i)  Kalorimetr, který má být použit při 

zkouškách, musí být kalorimetr s rozsahem 0 – 17,0 
W/cm2 (0 –15 BTU za ft2 . s), s přesností + 3%, 
upevněný v izolační desce z křemičitanu vápenatého 
o rozměrech 152 na 305 mm (6 na 12 palců) a 
tloušťce 19 mm (0,75 palce), upevněné na konzolu 
z ocelových L-profilů pro umístění na zkušební stojan 
během kalibrace hořáku, jak je znázorněno na 
Obrázku 4.  

velocities should be measured with the ventilation hood 
operating and the burner motor off. 
 
 
(c)  Test Specimens 

 
(1) For each test, one set of cushion specimens 
representing a seat bottom and seat back cushion must 
be used. 
 
(2) The seat bottom cushion specimen must be 
457 ± 3 mm (18 ± 0,125 inches) wide by 508 ± 3 mm 
(20 ± 0,125 inches) deep by 102 ± 3 mm (4 ± 0,125 
inches) thick, exclusive of fabric closures and seam 
overlap. 
 
(3)  The seat back cushion specimen must be 432 
± 3 mm (18 ± 0,125 inches) wide by 635 ± 3 mm (25 ± 
0,125 inches) high by 51 ± 3 mm (2 ± 0,125 inches) 
thick, exclusive of fabric closures and seam overlap. 
 
(4)  The specimens must be conditioned at 21 ± 
2°C (70 ± 5°F) 55% ± 10% relative humidity for at 
least 24 hours before testing. 

 
(d) Test Apparatus. The arrangement of the test apparatus 
is shown in Figure 1 through 5 and must include the 
components described in this paragraph. Minor details of the 
apparatus may vary, depending on the model burner used. 

 
(1)  Specimen Mounting Stand. The mounting 
stand for the test specimens consist of steel angles, as 
shown in Figure 1. The length of the mounting stand 
legs is 305 ± 3 mm (12 ± 0,125 inches). The mounting 
stand must be used for mounting the test specimen seat 
bottom and seat back, as shown in Figure 2. The 
mounting stand should also include a suitable drip pan 
lined with aluminium foil, dull side up. 
 
(2)  Test Burner. The burner to be used in testing 
must - 

 
 (i) Be a modified gun type; 
 
  (ii) Have an 80-degree spray angle nozzle 

nominally rated for 2,25 US gallons/hour at 100 psi; 
 

 
  (iii)  Have a 305 mm (12-inch) burner cone 

installed at the end of the draft tube, with an opening 
152 mm (6 inches) high and 208 mm (11 inches) wide, 
as shown in Figure 3; and 

 
  (iv) Have a burner fuel pressure regulator 

that is adjusted to deliver a nominal 2,0 US 
gallon/hour of # 2 Grade kerosene or equivalent 
required for the test. 

 
 (3)  Calorimeter 
  (i) The calorimeter to be used in testing 

must be a 0 – 17,0 Watts/cm2 (0-15,0 BTU per 
ft2 . sec) calorimeter, accurate ± 3%, mounted in a 152 
by 305 mm (6 inch by 12 inch) by 19 mm (0,75 inch) 
thick calcium silicate insulating board which is 
attached to a steel angle bracket for placement in the 
test stand during burner calibration, as shown in Figure 
4. 
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  (ii) Jelikož drolení izolační desky při 

používání může vést k porušení souososti 
kalorimetru, musí se kalorimetr monitorovat a jeho 
upevnění vyrovnávat, jak je nezbytné, aby se zajistilo, 
že čelní plocha kalorimetru je v jedné rovině 
s plochou izolační desky vystavenou působení 
v rovině rovnoběžné s výstupní plochou kužele 
zkušebního hořáku. 
 
(4)  Termočlánky. Sedm termočlánků, které mají 
být použity při zkoušce, musí být uzemněné 
termočlánky s kovovým opláštěním tloušťky 0,0625 – 
0,125 palce, vyplněné keramikou, typu K, s vodičem 
o jmenovitém rozměru 22 – 30 americké stupnice 
tloušťky drátů (AWG) (o průměru 0,643 mm (0,0253 
palců) – 0,254 mm (0,010 palců)). Sedm termočlánků 
musí být upevněno na konzolu z ocelových L-profilů 
tak, aby tvořily termočlánkový rošt pro umístění na 
zkušební stojan během kalibrace hořáku, jak je 
znázorněno na Obrázku 5. 
 
(5) Uspořádání zkušebního zařízení. Zkušební 
hořák musí být upevněn na vhodném stojanu tak, aby 
výstupní plocha kužele hořáku byla umístěna ve 
vzdálenosti 102 + 3 mm (4 + 0,125 palce) od jedné 
strany stojanu vzorku. Stojan hořáku by měl umožnit 
otočit hořák od stojanu vzorku během fází zahřívání. 
 
 
(6)  Zaznamenávání údajů. K měření 
a zaznamenání výstupních hodnot kalorimetru 
a termočlánků musí být použit zaznamenávací 
potenciometr nebo jiný vhodný kalibrovaný přístroj 
s příslušným rozsahem. 
 
(7)  Váhy. Vážící zařízení – Musí být použito 
zařízení, kterým lze s pomocí vhodných postupů 
stanovit hmotnosti každé sady vzorků polštářů 
sedadel před a po zkoušce s přesností 9 gramů (0,02 
lb). Je upřednostňován systém průběžného vážení. 
 
(8) Časoměrné zařízení. K měření doby přiložení 
plamene hořáku a doby, za kterou je vzorek schopen 
se sám uhasit, nebo doby trvání zkoušky, musí být 
použity stopky, nebo jiné zařízení (kalibrované na + 1 
sekundu). 

 
(e) Příprava zkušebního zařízení. Před kalibrací musí být 
zapnuta všechna zařízení a palivo hořáku musí být seřízeno  
tak, jak je přesně stanoveno v pododstavci (d)(2). 
 
(f) Kalibrace. Aby byl zajištěn správný  tepelný výkon 
hořáku, musí se provést tato zkouška: 
 
 (1) Umístěte kalorimetr na zkušební stojan, jak je 

znázorněno na Obrázku 4, ve vzdálenosti 102 + 3 mm 
(4 + 0,125 palce) od výstupu kužele hořáku. 

 
 (2) Zapalte hořák, nechejte jej 2 minuty zahřát a 

abyste zajistili dosažení podmínek ustáleného stavu, 
seřiďte regulátor přívodu vzduchu hořáku tak, aby 
kalorimetr vykazoval hodnotu 11,9 + 0,6 W/cm2 
(10,5 + 0,5 BTU za ft2 . s). Zhasněte  hořák.  

 
 

(3) Nahraďte kalorimetr roštem termočlánků 
(Obrázek 5). 

 
 (ii)  Because crumbling of the insulating 
board with service can result in misalignment of the 
calorimeter, the calorimeter must be monitored and the 
mounting shimmed, as necessary, to ensure that the 
calorimeter face is flush with the exposed plane of the 
insulating board in a plane parallel to the exit of the 
test burner cone. 

 
 

(4) Thermocouples. The seven thermo-couples to 
be used for testing must be 0,0625 to 0,125 inch metal 
sheathed, ceramic packed, type K, grounded 
thermocouples with a nominal 22 to 30 American wire 
gauge (AWG)-size conductor (0,643 mm (0,0253 
inches) to 0,254 mm (0,010 inches) diameter). The 
seven thermocouples must be attached to a steel angle 
bracket to form a thermocouple rake for placement in 
the test stand during burner calibration as shown in 
Figure 5. 
 
 
(5)  Apparatus Arrangement. The test burner 
must be mounted on a suitable stand to position the 
exit of the burner cone a distance of 102 ± 3 mm (4 ± 
0,125 inches) from one side of the specimen mounting 
stand. The burner stand should have the capability of 
allowing the burner to be swung from the specimen 
mounting stand during warmup periods. 
 
(6)  Data Recording. A recording potentiometer 
or other suitable calibrated instrument with an 
appropriate range must be used to measure and record 
the outputs of the calorimeter and the thermocouples. 
 
 
(7)  Weight Scale. Weighing Device - A device 
must be used that with proper procedures may 
determine the before and after test weights of each set 
of seat cushion specimens within 9 grams (0,02 
pound). A continuous weighing system is preferred. 
 
(8)  Timing Device. A stopwatch or other device 
(calibrated to ± 1 second) must be used to measure the 
time of application of the burner flame and self-
extinguishing time or test duration. 

 
 
(e)  Preparation of Apparatus. Before calibration, all 
equipment must be turned on and the burner fuel must be 
adjusted as specified in sub-paragraph (d)(2). 
 
(f)  Calibration. To ensure the proper thermal output of 
the burner, the following test must be made: 
 
 (1)  Place the calorimeter on the test stand as 

shown in Figure 4 at a distance of 102 ± 3 mm (4 ± 
0,125 inches) from the exit of the burner cone. 

 
 (2)  Turn on the burner, allow it to run for 2 

minutes for warmup, and adjust the burner air intake 
damper to produce a reading of 11,9 ± 0,6 Watts/cm2 
(10,5 ± 0,5 BTU per ft2 . sec) on the calorimeter to 
ensure steady state conditions have been achieved. 
Turn off the burner. 

 
 (3)  Replace the calorimeter with the 

thermocouple rake (Figure 5). 
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 (4) Zapalte hořák a přesvědčete se, že 

termočlánky vykazují hodnotu 1038 ± 38°C (1900 ± 
100 °F),  abyste se ujistili, že bylo dosaženo 
podmínek ustáleného stavu. 
 
(5) Nevykazují-li kalorimetr a termočlánky 
hodnoty v toleranci, opakujte kroky v pododstavcích 
1 - 4 a seřizujte regulátor přívodu vzduchu hořáku, 
dokud nebude dosaženo správných hodnot. Rošt 
termočlánků a kalorimetr by měly být často použity 
k udržení a záznamu kalibrovaných parametrů 
zkoušky. Měla by být kalibrována každá zkouška, 
dokud dané zařízení neprokázalo shodu. Poté, co byla 
shoda prokázána, smí být provedeno několik zkoušek 
s předzkušební kalibrací a s kontrolou  kalibrace po  
těchto zkouškách. 

 
(g) Postupy zkoušky. Hořlavost každé sady vzorků musí 
být zkoušena takto: 
 
 (1) Zaznamenejte hmotnost každé sady vzorků 

polštářů sedáku a opěradla sedadla, které mají být 
zkoušeny, s přesností na 9 gramů (0,02 lb). 

 
 (2) Upevněte zkušební vzorky polštářů sedáku 

a opěradla sedadla na zkušební stojan, jak je 
znázorněno na Obrázku 2, a upevněte horní okraj 
vzorku polštáře opěradla sedadla ke zkušebnímu 
stojanu. 

 
 (3) Otočte hořák do zkušební polohy a ujistěte se, 

že vzdálenost od výstupu kužele hořáku ke straně 
vzorku polštáře sedáku je 102 + 3 mm ( 4 + 0,125 
palce ). 

 
 (4) Otočte hořák ze zkušební polohy. Zapalte 

hořák a nechte jej v činnosti po dobu 2 minut, abyste 
umožnili  dostatečné zahřátí kužele hořáku a ustálení 
plamene. 

 
 (5) Pro zahájení zkoušky otočte hořák do 

zkušební polohy a současně spusťte časoměrné 
zařízení. 

 
 (6) Nechte vzorek polštáře sedáku vystavený 

působení plamene hořáku po dobu 2 minut a potom 
hořák zhasněte. Okamžitě otočte hořák ze zkušební 
polohy. Po uplynutí 7 minut od začátku vystavení 
polštáře plameni ukončete zkoušku použitím 
plynového hasícího prostředku (tj. Halonu nebo 
CO2). 

 
 (7) Stanovte hmotnost zbytků vzorkové sady 

polštáře sedadla na stojanu (vyjma odtavených částí) 
s přesností na 9 gramů (0,02 lb). 

 
 
(h)  Zkušební protokol. S ohledem na všechny vzorkové 
sady, zkoušené pro určitý polštář sedadla pro nějž se provádí 
zkouška shody, musí být zaznamenány tyto informace: 
 
 (1) Označení a popis zkoušených vzorků. 
 
 
 (2) Počet zkoušených vzorkových sad. 
 
 

 
 (4)  Turn on the burner and ensure that the 

thermocouples are reading 1038 ± 38°C (1900 ± 
100°F) to ensure steady state conditions have been 
achieved. 

 
 (5) If the calorimeter and thermocouples do not 

read within range, repeat steps in sub-paragraphs 1 to 4 
and adjust the burner air intake damper until the proper 
readings are obtained. The thermocouple rake and the 
calorimeter should be used frequently to maintain and 
record calibrated test parameters. Until the specific 
apparatus has demonstrated consistency, each test 
should be calibrated. After consistency has been 
confirmed, several tests may be conducted with the 
pre-test calibration before and a calibration check after 
the series. 

 
(g) Test Procedures. The flammability of each set of 
specimens must be tested as follows: 
 
 (1)  Record the weight of each set of seat bottom 

and seat back cushion specimens to be tested to the 
nearest 9 grams (0,02 pound). 

 
 (2)  Mount the seat bottom and seat back cushion 

test specimens on the test stand as shown in Figure 2, 
securing the seat back cushion specimen to the test 
stand at the top. 

 
 

(3)  Swing the burner into position and ensure 
that the distance from the exit of the burner cone to the 
side of the seat bottom cushion specimen is 102 ± 3 
mm (4 ± 0,125 inches). 

 
 (4)  Swing the burner away from the test position. 

Turn on the burner and allow it to run for 2 minutes to 
provide adequate warmup of the burner cone and 
flame stabilization. 

 
 (5)  To begin the test, swing the burner into the 

test position and simultaneously start the timing 
device. 

 
 (6) Expose the seat bottom cushion specimen to 

the burner for 2 minutes and then turn off the burner. 
Immediately swing the burner away from the test 
position. Terminate test 7 minutes after initiating 
cushion exposure to the flame by use of a gaseous 
extinguishing agent (i.e. Halon or CO2). 

  
 

(7) Determine the weight of the remains of the 
seat cushion specimen set left on the mounting stand to 
the nearest 9 grams (0,02 pound) excluding all 
droppings. 

 
(h)  Test Report. With respect to all specimen sets tested 
for a particular seat cushion for which testing of compliance is 
performed, the following information must be recorded: 
 
 (1) An identification and description of the 

specimens being tested. 
 
 (2) The number of specimen sets tested. 
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 (3) Počáteční a zbytková hmotnost každé sady, 

vypočítaný úbytek hmotnosti každé sady v procentech 
a průměrný vypočítaný úbytek hmotnosti 
v procentech celkového počtu zkoušených sad.   

 
 (4) Délka spáleného místa každé přezkoušené 

sady. 
 

 
 (3)  The initial weight and residual weight of each 

set, the calculated percentage weight loss of each set, 
and the calculated average percentage weight loss for 
the total number of sets tested. 

 
 (4) The burn length for each set tested. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

INTENTIONALLY LEFT BLANK
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FIGURE 1 
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OBRÁZEK 2 
FIGURE 2 



ČÁST 1 Hlava B 
SECTION 1 Subpart B  JAR-26 

Amendment 3   Vydáno/Issued JAA: 01.12.05 

1 - B - 29 

 
 

OBRÁZEK 3 
FIGURE 3 
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OBRÁZEK 4 
FIGURE 4 
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OBRÁZEK 5 

FIGURE 5 
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Dodatek F (pokračování) 
Díl III – Zkušební metoda k určení odolnosti obložení 

nákladových prostorů proti průniku plamene 
 

Appendix F (continued) 
Part III – Test Method to Determine Flame Penetration 

Resistance of Cargo Compartment Liners  

Text odvozen od: JAR-25 Dodatek F, Díl III se Změna č.12 
plus Změnou textu 86/2  vydanou 5/10.86 a znovu vydanou 
Změnou č.13 
 
(a) Kritéria pro přijetí.  
 
 (1) Musí být zkoušeny nejméně tři vzorky 

obložení panelů stěn nebo stropních panelů  
nákladových prostorů. 

 
 (2) Každý zkoušený vzorek musí napodobovat 

stěnu nebo stropní panel nákladového prostoru, 
včetně jakýchkoli konstrukčních znaků, jako např. 
spoje,  osvětlovací soustavy atd., jejichž porucha by 
mohla mít nepříznivý vliv na schopnost obložení 
bezpečně zadržet oheň. 

 
 (3) Během 5 minut po přiložení zdroje plamene 

nesmí u žádného ze vzorků dojít k průniku plamene 
a nejvyšší teplota měřená 4 palce nad horním 
povrchem vzorku pro horizontální zkoušku nesmí 
překročit  222,22°C (400°F). 

 
(b) Souhrn metody. Tato metoda stanovuje postup 
laboratorní zkoušky pro měření schopnosti obkladových 
materiálů nákladových prostorů odolat průniku plamene 
hořáku se spotřebou 2 US galonů/h kerosenu třídy jakosti 2, 
nebo rovnocenného hořákového zdroje ohně. Stropní 
panely a panely stěn smí být zkoušeny jednotlivě, za 
předpokladu že k napodobení chybějícího panelu je použita 
odrazná deska. Jakýkoli vzorek, který prochází danou 
zkouškou jako stropní panel, smí  být použit jako panel 
stěny. 
 
(c) Zkušební vzorky. 
 
 (1) Velikost zkušebního vzorku musí být 406 + 

3 mm (16 + 0,125 palce) na 610 + 3 mm (24 + 
0,125 palce). 

 
 (2) Vzorky musí být  klimatizovány po dobu 

nejméně 24 hodin před zkouškou při teplotě 21 + 
2°C (70 + 5 °F) a relativní vlhkosti 55% + 5%. 

 
(d) Zkušební zařízení. Uspořádání zkušebního zařízení 
znázorněného na Obrázku 3 Dílu II a Obrázku 1 až 3 tohoto 
Dílu Dodatku F, musí obsahovat součásti popsané v tomto 
odstavci. Méně důležité detaily zařízení se smí lišit 
v závislosti na použitém modelu hořáku. 
 
 

(1) Stojan vzorku. Stojan pro zkušební vzorky 
se skládá z ocelových L-profilů, jak je znázorněno 
na Obrázku 1. 

 
 (2) Zkušební hořák. Hořák, který má být použit 

při zkouškách, musí –  
 
  (i) Být upraveného pistolového typu. 
 
  (ii) Používat vhodnou trysku a udržovat 

tlak paliva tak, aby hodnota okamžité spotřeby 

Text derived from: JAR-25 Appendix F, Part III at Chg 12, 
plus Amdt 86/2 5/10.86, and reissued by Chg 13 
 
 
(a)  Criteria for Acceptance 
 
 (1)  At least three specimens of cargo 

compartment sidewall or ceiling liner panels must be 
tested. 

 
 (2)  Each specimen tested must simulate the 

cargo compartment sidewall or ceiling liner panel, 
including any design features, such as joints, lamp 
assemblies, etc., the failure of which would affect the 
capability of the liner to safely contain a fire. 

 
 

(3)  There must be no flame penetration of any 
specimen within 5 minutes after application of the 
flame source, and the peak temperature measured at 
4 inches above the upper surface of the horizontal 
test sample must not exceed 222,22°C (400°F). 

 
(b)  Summary of Method. This method provides a 
laboratory test procedure for measuring the capability of 
cargo compartment lining materials to resist flame 
penetration within a 2 US gallons/hour # 2 Grade kerosene 
or equivalent burner fire source. Ceiling and sidewall liner 
panels may be tested individually provided a baffle is used 
to simulate the missing panel. Any specimen that passes the 
test as a ceiling liner panel may be used as a sidewall liner 
panel. 
 
 
(c)  Test Specimens 
 
 (1)  The specimen to be tested must measure 

406 ± 3 mm (16 ± 0,125 inches) by 610 ± 3 mm (24 
± 0,125 inches). 

 
 (2)  The specimens must be conditioned at 21°C 

± 2°C (70°F ± 5°F) and 55% ± 5% humidity for at 
least 24 hours before testing. 

 
(d)  Test Apparatus. The arrangement of the test 
apparatus, which is shown in Figure 3 of Part II and Figures 
1 through 3 of this Part of Appendix F, must include the 
components described in this paragraph. Minor details of 
the apparatus may vary, depending on the model of the 
burner used. 
 
 (1)  Specimen Mounting Stand. The mounting 

stand for the test specimens consists of steel angles 
as shown in Figure 1. 

 
 (2)  Test Burner. The burner to be used in 

testing must - 
 
  (i)  Be a modified gun type. 
 
  (ii)  Use a suitable nozzle and maintain fuel 

pressure to yield a 2 US gallons/hour fuel flow. For 



ČÁST 1 Hlava B 
SECTION 1 Subpart B  JAR-26 

Amendment 3   Vydáno/Issued JAA: 01.12.05 

1 - B - 33 

paliva byla 2 US galonů/h Např.: tryska s úhlem 
rozprašování 80 stupňů stanovená pro jmenovitou 
hodnotu 2,25 US galonů/h a pracující při 
naměřených 85 lb/in2 (PSI), aby dodávala 2,03 US 
galon/h. 

 
  (iii) Mít nástavec hořáku délky 305 mm 

(12 palců) umístěný na konci sací trubice, 
s výstupním otvorem vysokým 152 mm (6 palců) a 
širokým 280 mm (11 palců), jak je znázorněno na 
Obrázku 3 Dílu II tohoto Dodatku.  

 
  (iv) Mít regulátor tlaku paliva hořáku, 

který je seřízen, aby dodával jmenovitou hodnotu 
2,0 US galony/h kerosenu třídy jakosti 2, nebo 
rovnocenné náhrady. 

 
 (3) Kalorimetr  
 
  (i) Kalorimetr, který má být použit při 

zkouškách, musí být Gordonův foliový měřič 
celkového tepelného toku (Foil Type Gardon 
Gauge)  s vhodným  rozsahem, přibližně 0 – 17,0 
W/cm2 (0 –15 BTU na ft2 . s), upevněný v izolační 
desce o rozměrech 152 na 305 mm (6 na 12 palců) a 
tloušťce 19 mm (0,75 palce), upevněné na konzolu 
z ocelových L-profilů, pro umístění na zkušební 
stojan během kalibrace hořáku, jak je znázorněno na 
Obrázku 2 tohoto Dílu tohoto Dodatku.  

 
  (ii) Izolační deska se musí monitorovat, 

aby se zjistilo zhoršování jejího stavu a upevnění 
kalorimetru vyrovnávat, jak je nezbytné, aby se 
zajistilo, že jeho čelní plocha je rovnoběžná 
s výstupní plochou kužele zkušebního hořáku. 

 
 (4) Termočlánky. Sedm termočlánků, které mají 

být použity při zkoušce, musí být uzemněné 
termočlánky s keramickým opláštěním tloušťky 
0,0625 palce, typu K, s vodičem o jmenovitém 
rozměru 30 americké stupnice tloušťky drátů 
(AWG) (o průměru 0,254 mm (0,010 palců)). Sedm 
termočlánků musí být upevněno na konzolu 
z ocelových L-profilů tak, aby tvořily 
termočlánkový rošt pro umístění na stojan během 
kalibrace hořáku, jak je znázorněno na Obrázku 3 
tohoto Dílu, tohoto Dodatku. 

 
 (5) Uspořádání zkušebního zařízení. Zkušební 

hořák musí být upevněn na vhodném stojanu tak, 
aby výstupní plocha kužele hořáku byla umístěna ve 
vzdálenosti 203,2 mm (8 palců) od vnější vrstvy 
stropního panelu a 50,8 mm (2 palce) od vnější 
vrstvy panelu stěny. Stojan hořáku by měl umožnit 
otočit hořák od zkušebního vzorku během fází 
zahřívání. 

 
 (6) Měřící přístroje. K měření a zaznamenání 

výstupních hodnot kalorimetru a termočlánků musí 
být použit zaznamenávací potenciometr, nebo jiný 
vhodný kalibrovaný přístroj s  příslušným 
rozsahem. 

 
 (7) Časoměrné zařízení. K měření doby 

přiložení plamene a doby, za kterou plamen 
pronikne vzorkem, dojde-li k tomu, musí být 
použity stopky, nebo jiné zařízení. 

 

example: an 80 degree nozzle nominally rated at 2,25 
US gallons/hour and operated at 85 pounds per 
square inch (PSI) gauge to deliver 2,03 US 
gallons/hour. 

 
 

 (iii)  Have a 305 mm (12 inch) burner 
extension installed at the end of the draft tube with 
an opening 152 mm (6 inches) high and 280 mm (11 
inches) wide as shown in Figure 3 of Part II of this 
Appendix. 

 
  (iv)  Have a burner fuel pressure regulator 

that is adjusted to deliver a nominal 2,0 US 
gallons/hour of # 2 Grade kerosene or equivalent. 

 
 
 (3) Calorimeter 
 
  (i) The calorimeter to be used in testing 

must be a total heat flux Foil Type Gardon Gauge of 
an appropriate range, approximately 0-17,0 
Watts/cm2 (0 to 15,0 BTU per ft2.sec). The 
calorimeter must be mounted in a 152 by 305 mm  
(6 inch by 12 inch) by 19 mm (0.75 inch) thick 
insulating block which is attached to a steel angle 
bracket for placement in the test stand during burner 
calibration as shown in Figure 2 of this Part of this 
Appendix. 

 
  (ii)  The insulating block must be 

monitored for deterioration and the mounting 
shimmed as necessary to ensure that the calorimeter 
face is parallel to the exit plane of the test burner 
cone. 

 
 (4)  Thermocouples. The seven thermocouples 

to be used for testing must be 0,0625 of an inch 
ceramic sheathed, type K, grounded thermocouples 
with a nominal 30 American wire gauge (AWG)-size 
conductor (0,254 mm (0,010 inches) diameter). The 
seven thermocouples must be attached to a steel 
angle bracket to form a thermocouple rake for 
placement in the stand during burner calibration as 
shown in Figure 3 of this Part of this Appendix. 

 
 

 
(5)  Apparatus Arrangement. The test burner 
must be mounted on a suitable stand to position the 
exit of the burner cone a distance of 203,2 mm (8 
inches) from the ceiling liner panel and 50,8 mm (2 
inches) from the sidewall liner panel. The burner 
stand should have the capability of allowing the 
burner to be swung away from the test specimen 
during warm-up periods. 

 
 (6) Instrumentation. A recording potentiometer 

or other suitable instrument with an appropriate 
range must be used to measure and record the 
outputs of the calorimeter and the thermocouples. 

  
 

(7)  Timing Device. A stopwatch or other device 
must be used to measure the time of flame 
application and the time of flame penetration, if it 
occurs. 

 



JAR-26   ČÁST 1 Hlava B 
    SECTION 1 Subpart B 

Vydáno/Issued JAA: 01.12.05         Amendment 3 

1 - B - 34 

(e) Příprava  zkušebního zařízení. Před kalibrací musí 
být zapnuta všechna zařízení, musí se umožnit jejich 
ustálení a okamžitá spotřeba paliva hořáku musí být 
seřízena tak, jak je přesně stanoveno v pododstavci (d)(2). 
 
(f) Kalibrace. Aby byl zajištěn správný tepelný výkon  
hořáku,  musí se  provést tato zkouška: 
 
 (1) Sundejte nástavec hořáku z konce sací 

trubice. Zapněte dmychadlo hořáku, ale neotvírejte 
přívod paliva a ani nezapínejte zapalovače. Změřte 
rychlost proudění vzduchu ve středu výstupního 
otvoru sací trubice s použitím tepelného 
anemometru. Nastavte regulátor tak, aby rychlost 
proudění vzduchu byla v rozmezí hodnot 7,97 – 
9,14 m/s (1550 – 1800 ft/min). Jsou-li na  konci sací 
trubice používány klapky, musí být před tímto 
měřením odstraněny. Nasaďte znovu kuželový 
nástavec na sací trubici. 

 
 (2) Umístěte kalorimetr na zkušební stojan, jak 

je znázorněno na Obrázku 2, ve vzdálenosti 203 
mm (8 palců) od výstupu kužele hořáku k 
napodobení polohy vzorku pro horizontální 
zkoušku. 

 
 (3) Zapalte  hořák, nechte jej 2 minuty zahřát 

a seřiďte regulátor tak, aby kalorimetr vykazoval 
hodnotu 9,1 + 0,6 W/cm2 (8,0 + 0,5 BTU na ft2. s). 

 
 

(4) Nahraďte kalorimetr roštem termočlánků 
(Viz Obrázek 3). 

 
 (5) Zapalte hořák a  přesvědčete se, že každý ze 

sedmi termočlánků vykazuje hodnotu 927°C + 38°C 
(1700 + 100 °F), abyste se ujistili, že bylo dosaženo 
podmínek ustáleného stavu. Je-li  teplota mimo 
toleranci, opakujte kroky 2 až 5, dokud nebude 
dosaženo správných hodnot. 

 
 (6) Zhasněte hořák a odstraňte rošt 

termočlánků. 
 
 (7) Opakujte krok (f)(1) k ujištění se, že hořák 

je správně seřízen. 
 
(g)  Postup zkoušky 
 
 (1) Upevněte termočlánek stejného typu, jako 

byl použit pro kalibraci, do vzdálenosti 101 mm (4 
palce) nad horizontálním (stropním) zkušebním 
vzorkem. Termočlánek by měl být  vystředěn nad 
kuželem hořáku. 

 
 (2) Upevněte zkušební vzorek na zkušební 

stojan, jak je znázorněno na Obrázku 1, buď do 
horizontální, nebo do vertikální polohy. Do opačné 
polohy upevněte izolační materiál. 

 
 (3) Umístěte hořák tak, aby se plameny 

nedotýkaly vzorku, zapalte hořák a nechte jej 
zapnutý po dobu 2 minut. Otočte hořák, aby byl 
plamen přiložen k vzorku a současně spusťte  
časoměrné zařízení . 

 
 (4) Vystavte zkušební vzorek působení plamene 

po dobu 5 minut a potom hořák zhasněte. Je-li 

(e)  Preparation of Apparatus. Before calibration, all 
equipment must be turned on and allowed to stabilize, and 
the burner fuel flow must be adjusted as specified in sub-
paragraph (d)(2). 
 
(f)  Calibration. To ensure the proper thermal output of 
the burner the following test must be made: 
 
 (1)  Remove the burner extension from the end 

of the draft tube. Turn on the blower portion of the 
burner without turning the fuel or igniters on. 
Measure the air velocity using a hot wire 
anemometer in the centre of the draft tube across the 
face of the opening. Adjust the damper such that the 
air velocity is in the range of 7,97 to 9,14 m/s (1550 
to 1800 fpm). If tabs are being used at the exit of the 
draft tube, they must be removed prior to this 
measurement. Reinstall the draft tube extension 
cone. 

 
 (2)  Place the calorimeter on the test stand as 

shown in Figure 2 at a distance of 203 mm (8 inches) 
from the exit of the burner cone to simulate the 
position of the horizontal test specimen. 

 
 

(3)  Turn on the burner, allow it to run for 2 
minutes for warm-up, and adjust the damper to 
produce a calorimeter reading of 9,1 ± 0,6 Watts/cm2 
(8,0 ± 0,5 BTU per ft2 .sec). 

 
 (4)  Replace the calorimeter with the 

thermocouple rake (see Figure 3). 
 
 (5)  Turn on the burner and ensure that each of 

the seven thermocouples reads 927°C ± 38°C 
(1700°F ± 100°F) to ensure steady state conditions 
have been achieved. If the temperature is out of this 
range, repeat steps 2 through 5 until proper readings 
are obtained. 

 
 (6)  Turn off the burner and remove the 

thermocouple rake. 
 
 (7)  Repeat (f)(1) to ensure that the burner is in 

the correct range. 
 
(g)  Test Procedure 
 
 (1)  Mount a thermocouple of the same type as 

that used for calibration at a distance of 101 mm (4 
inches) above the horizontal (ceiling) test specimen. 
The thermocouple should be centred over the burner 
cone. 

 
 (2)  Mount the test specimen on the test stand 

shown in Figure 1 in either the horizontal or vertical 
position. Mount the insulating material in the other 
position. 

 
 (3)  Position the burner so that flames will not 

impinge on the specimen, turn the burner on, and 
allow it to run for 2 minutes. Rotate the burner to 
apply the flame to the specimen and simultaneously 
start the timing device. 

 
 (4)  Expose the test specimen to the flame for 5 

minutes and then turn off the burner. The test may be 
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pozorován průnik plamene vzorkem, smí být 
zkouška ukončena dříve. 

 
 (5) Jsou-li zkoušeny stropní obkladové panely, 

zaznamenejte nejvyšší teplotu měřenou 101,6 mm 
(4 palce) nad vzorkem. 

 
 (6) Zaznamenejte čas, v němž došlo k průniku 

plamene vzorkem, stane-li se tak. 
 
(h) Zkušební protokol. Zkušební protokol musí 
obsahovat: 
 
 (1) Celkový popis zkoušených materiálů, včetně 

druhu, výrobce, tloušťky a dalších  vhodných údajů. 
 
 

(2) Pozorování chování zkušebního vzorku 
během vystavení působení plamene, jako je 
delaminace, zapálení pryskyřice, kouř atd., včetně 
doby výskytu. 

 
 (3) Pro každý ze tří zkoušených vzorků dobu, 

ve které došlo k průniku plamene vzorkem, stane-li 
se tak. 

 
 (4) Orientaci panelu (stropní, nebo boční 

stěna).  
 
 

terminated earlier if flame penetration is observed. 
  
 

(5)  When testing ceiling liner panels, record the 
peak temperature measured 101,6 mm (4 inches) 
above the sample. 

 
 (6)  Record the time at which flame penetration 

occurs if applicable. 
 
(h)  Test Report. The test report must include the 
following: 
 
 (1)  A complete description of the materials 

tested including type, manufacturer, thickness, and 
other appropriate data. 

 
 (2)  Observations of the behaviour of the test 

specimens during flame exposure such as 
delamination, resin ignition, smoke, etc., including 
the time of such occurrence. 

 
 (3)  The time at which flame penetration occurs, 

if applicable, for each of three specimens tested. 
  
 

(4)  Panel orientation (ceiling or sidewall). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
INTENTIONALLY LEFT BLANK 
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OBRÁZEK 1 – ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ UPEVNĚNÍ 

FIGURE 1 – TEST APPARATUS FOR HORIZONTAL AND VERTICAL MOUNTING 
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OBRÁZEK 2 – KONZOLA KALORIMETRU 

FIGURE 2 – CALORIMETER BRACKET 



JAR-26   ČÁST 1 Hlava B 
    SECTION 1 Subpart B 

Vydáno/Issued JAA: 01.12.05         Amendment 3 

1 - B - 38 

 

 
OBRÁZEK 3 – KONZOLA ROŠTU TERMOČLÁNKŮ 

FIGURE 3 – THERMOCOUPLE RAKE BRACKET 
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Dodatek F (pokračování) 
Díl IV – Zkušební metoda k určení intenzity uvolňování 

tepla z materiálů v kabině  vystavených působení  
sálavého tepla 

 

Appendix F (continued) 
Part IV – Test Method to Determine the Heat Release 
Rate From Cabin Materials Exposed to Radiant Heat 

(Viz ACJ Dodatek F, Díl IV ) 
  
Text odvozen od: JAR-25 Dodatek F, Díl IV, se Změnou 
č.13, 5/10/89 
 
(a) Souhrn metody 
 
 (1) Zkoušený vzorek se vkládá do klimatizační 

komory, kterou prochází konstantní tok vzduchu. 
Ozáření vzorku je určeno zdrojem sálavého tepla, 
nastaveného s použitím kalibrovaného kalorimetru 
na žádanou hodnotu celkového tepelného toku na 
vzorek 3,5 W/cm2. Vzorek je zkoušen tak, že 
povrch vystavený působení je ve vertikální poloze. 
Hoření je iniciováno řízeným  zapálením. Produkty 
hoření unikající z komory jsou monitorovány, aby 
bylo možno vypočítat intenzitu uvolňování tepla. 

 
 
(b) Zařízení. Používá se zařízení na určení intenzity 
uvolňování tepla vyvinuté na Ohio State University (OSU), 
které je popsáno níže. Jedná se o upravenou verzi zařízení 
k měření intenzity uvolňování tepla normalizovaného 
Americkou společností zkoušení a materiálů (ASTM – 
American Society of Testing and Materials), normou ASTM 
E – 906. 
 
 (1) Toto zařízení je znázorněno na Obrázku 1. 

Všechny vnější povrchy zařízení, kromě komory pro 
vkládání vzorku, musí být chráněny izolační deskou 
pro vysoké teploty o malé měrné hmotnosti a 
tloušťce 25 mm (1 palec) ze skleněných vláken. 
Dvířka s těsnící vložkou, kterou se posouvá tyč pro 
vkládání vzorku, tvoří vzduchotěsný uzávěr komory 
pro vkládání vzorku. 

 
 (2) Vícenásobný termočlánek. Teplotní rozdíl 

mezi teplotou vzduchu, který vstupuje do  
klimatizační komory a teplotou vystupujícího 
vzduchu, se monitoruje vícenásobným 
termočlánkem s pěti teplými a pěti studenými spoji 
Chromel-Alumel rozměru 24 AWG. Teplé spoje 
jsou umístěny napříč odsávací šachtou 10 mm (0,39 
palce) pod horním okrajem komínu. Jeden 
termočlánek je umístěn v geometrickém středu, 
další čtyři ve vzdálenosti 30 mm (1,17 palce) od 
středu, podél úhlopříčky, každý směrem do jednoho 
rohu (Obrázek 5). Studené spoje jsou umístěny 
v pánvi pod spodní deskou rozvádění vzduchu (viz 
pododstavec (b)(4)). Teplé spoje vícenásobného 
termočlánku musí být očištěny od nánosu sazí, 
z důvodu udržení kalibrované citlivosti. 

 
 (3) Zdroj sálání. Na Obrázcích 2A a 2B je 

znázorněn zdroj sálavého tepla vytvářející tepelný 
tok do 100 kW/m2 používající čtyři články z 
karbidu křemíku, typu LL, délky 50,8 cm (20 palců) 
o průměru 15,8 mm (0,625 palce), o jmenovitém 
odporu 1,4 ohmu. Články z karbidu křemíku jsou 
uchyceny ve  skříňce z nerezové oceli tak, že jsou 
zasunuty otvory o průměru 15,9 mm do desky 

(See ACJ Appendix F, Part IV) 
 
Text derived from: JAR-25 Appendix F, Part IV at Chg 13, 
05/10/89 
 
(a)  Summary of Method 
 
 (1) The specimen to be tested is injected into an 

environmental chamber through which a constant 
flow of air passes. The specimen's exposure is 
determined by a radiant heat source adjusted to 
produce the desired total heat flux on the specimen 
of 3,5 Watts/cm2, using a calibrated calorimeter. The 
specimen is tested so that the exposed surface is 
vertical. Combustion is initiated by piloted ignition. 
The combustion products leaving the chamber are 
monitored in order to calculate the release rate of 
heat. 

 
(b)  Apparatus. The Ohio State University (OSU) rate of 
heat release apparatus as described below, is used. This is a 
modified version of the rate of heat release apparatus 
standardised by the American Society of Testing and 
Materials (ASTM), ASTM E-906. 
 

 
 

(1)  This apparatus is shown in Figure 1. All 
exterior surfaces of the apparatus, except the holding 
chamber, shall be insulated with 25 mm (1 inch) 
thick, low density, high-temperature, fibreglass 
board insulation. A gasketed door through which the 
sample injection rod slides forms an airtight closure 
on the specimen hold chamber. 

 
 

(2)  Thermopile. The temperature difference 
between the air entering the environmental chamber 
and that leaving is monitored by a thermopile having 
five hot and five cold, 24 gauge Chromel-Alumel 
junctions. The hot junctions are spaced across the 
top of the exhaust stack 10 mm (0,39 inch) below the 
top of the chimney. One thermocouple is located in 
the geometric centre, with the other four located 30 
mm (1,17 inch) from the centre along the diagonal 
toward each of the comers (Figure 5). The cold 
junctions are located in the pan below the lower air 
distribution plate (see subparagraph (b)(4)). 
Thermopile hot junctions must be cleared of soot 
deposits as needed to maintain the calibrated 
sensitivity. 

 
 

(3)  Radiation Source. A radiant heat source for 
generating a flux up to 100 kW/m2 using four silicon 
carbide elements, Type LL, 50,8 cm (20 inches) long 
by 15,8 mm (0,625 inch) O.D., nominal resistance 
1,4 ohms, is shown in Figures 2A and 2B. The 
silicon carbide elements are mounted in the stainless 
steel panel box by inserting them through 15,9 mm 
holes in 0,8 mm thick ceramic fibre board. Location 
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z keramických vláken o tloušťce 0,8 mm. Umístění 
otvorů v podložkách a krycích deskách z nerezové 
oceli je znázorněno na Obrázku 2B. Štít ve tvaru 
kosočtverce, z nerezové oceli, tloušťky 19, je přidán 
za účelem zajištění stejnoměrného toku tepla 
v celém prostoru, v němž je umístěn vertikální 
vzorek o velikosti 150 na 150 mm. 

 
 (4) Systém rozvádění vzduchu. Vzduch 

vstupující do klimatizační komory je rozváděn 
pomocí hliníkové desky o tloušťce 6,3 mm s osmi 
děrami velikosti 4 ve vzdálenosti 51 mm od stran a 
středy od sebe vzdálenými 102 mm, upevněné na 
spodu komory. Druhá deska tloušťky 18, z oceli, se 
120 pravidelně rozmístěnými děrami velikosti 28, je 
upevněna 150 mm nad hliníkovou deskou. Je 
požadován dobře regulovaný přívod vzduchu. 
Rozdělovací kus přívodu vzduchu na spodu 
jehlanové části má 48 pravidelně rozmístěných děr 
velikosti 26, umístěných 10 mm od vnitřní hrany 
rozdělovacího kusu tak, že 0,03 m3/s vzduchu 
proudí do jehlanové části a 0,01 m3/s vzduchu 
proudí do komory, je-li celkový tok vzduchu do 
zařízení řízen na 0,04 m3/s. 

 
 (5) Odsávací šachta. Odsávací šachta o 

rozměrech 133 mm na 70 mm v půdoryse a délce 
254 mm, zhotovená z nerezové oceli tloušťky 28, je 
upevněna na výstupu jehlanové části. Deska 
z nerezové oceli o rozměrech 25 mm na 76 mm, 
tloušťky 31, je vystředěna uvnitř šachty, 75 mm nad 
její základnou, kolmo na proud vzduchu . 

 
 (6) Držáky vzorků. Vzorek o rozměrech  

150 mm x 150 mm je zkoušen ve vertikální poloze. 
Držák (Obrázek 3) má rám uchycení vzorku, který 
se dotýká vzorku (který je obalen hliníkovou folií, 
jak požaduje  pododstavec (d)(3)) pouze podél 6 
mm obvodu, a pružinu tvaru „V“, která drží sestavu 
pohromadě. Oddělitelná odkapávací pánev o 
rozměrech 12 mm x 12 mm x 150 mm a dva 0,020 
palcové dráty z nerezové oceli (jak je znázorněno na 
Obrázku 3) by měly být použity pro zkoušku 
materiálů náchylných k tání a odkapávání. Umístění 
pružiny a rámu se může vložením zádržného kolíku 
do jiných děr v držáku vzorku měnit pro uzpůsobení 
rozdílným tloušťkám vzorků. 

  Jelikož není používán radiační štít popsaný 
v ASTM E-906, je do vkládacího mechanismu  
přidán vodící kolík. Ten je zasazen do drážkované 
kovové desky na vkládacím zařízení vně komory 
pro vkládání vzorku a může být použit k  přesnému 
nastavení polohy vzorku po vložení. Po vložení 
musí být přední povrch vzorku ve vzdálenosti 100 
mm od zavřených radiačních dveří.  

  Držák vzorku je uchycen sponou na 
montážní konzolu (Obrázek 3). Montážní konzola je 
připevněna k vkládací tyči třemi šrouby, které 
procházejí velkoplošnou podložkou navařenou na 
0,5 palcovou matici. Konec vkládací tyče je opatřen 
závitem k našroubování do matice a 0,020 palce 
široká velkoplošná podložka je držena mezi dvěmi 
0,5 palcovými maticemi, které jsou nastaveny, aby 
těsně kryly otvor v radiačních dvířkách, kterými 
prochází vkládací tyč nebo kalorimetr. 

 
 
 (7) Kalorimetr. Kalorimetr typu měřícího 

of the holes in the pads and stainless steel cover 
plates are shown in Figure 2B. The diamond shaped 
mask of 19 gauge stainless steel is added to provide 
uniform heat flux over the area occupied by the 150 
by 150 mm vertical sample. 

 
 

 
(4)  Air Distribution System. The air entering the 
environmental chamber is distributed by a 6,3 mm 
thick aluminium plate having eight, No. 4 drill holes, 
51 mm from sides on 102 mm centres, mounted at 
the base of the environmental chamber. A second 
plate of 18 gauge steel having 120, evenly spaced, 
No. 28 drill holes is mounted 150 mm above the 
aluminium plate. A well-regulated air supply is 
required. The air supply manifold at the base of the 
pyramidal section has 48, evenly spaced, No. 26 drill 
holes located 10 mm from the inner edge of the 
manifold so that 0,03 m3/second of air flows between 
the pyramidal sections and 0,01 m3/second flows 
through the environmental chamber when total air 
flow to apparatus is controlled at 0.04 m3/second. 

  
 

(5)  Exhaust Stack. An exhaust stack, 133 mm 
by 70 mm in cross section, and 254 mm long, 
fabricated from 28 gauge stainless steel, is mounted 
on the outlet of the pyramidal section. A 25 mm by 
76 mm plate of 31 gauge stainless steel is centred 
inside the stack, perpendicular to the air flow, 75 mm 
above the base of the stack. 

 
 (6)  Specimen Holders. The 150 mm x 150 mm 

specimen is tested in a vertical orientation. The 
holder (Figure 3) is provided with a specimen holder 
frame, which touches the specimen (which is 
wrapped with aluminium foil as required by sub-
paragraph (d)(3)) along only the 6 mm perimeter, 
and a "V" shaped spring to hold the assembly 
together. A detachable 12 mm x 12 mm x 150 mm 
drip pan and two 0,020 inch stainless steel wires (as 
shown in Figure 3) should be used for testing of 
materials prone to melting and dripping. The 
positioning of the spring and frame may be changed 
to accommodate different specimen thicknesses by 
inserting the retaining rod in different holes on the 
specimen holder. 

  Since the radiation shield described in 
ASTM E-906 is not used, a guide pin is added to the 
injection mechanism. This fits into a slotted metal 
plate on the injection mechanism outside of the 
holding chamber and can be used to provide accurate 
positioning of the specimen face after injection. The 
front surface of the specimen shall be 100 mm from 
the closed radiation doors after injection. 

  The specimen holder clips onto the mounted 
bracket (Figure 3). The mounting bracket is attached 
to the injection rod by three screws which pass 
through a wide area washer welded onto a 0,5 inch 
nut. The end of the injection rod is threaded to screw 
into the nut and a 0,020 inch thick wide area washer 
is held between two 0,5 inch nuts which are adjusted 
to tightly cover the hole in the radiation doors 
through which the injection rod or calibration 
calorimeter pass. 

 
 (7)  Calorimeter. A total-flux type calorimeter 
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celkový tok musí být upevněn do středu 0,5 palcové 
desky z materiálu Kaowool „M“ vložené do držáku 
vzorku a musí být použit k měření celkového 
tepelného toku. Kalorimetr musí mít úhel záběru 
180° a být kalibrován na dopadající tok. Kalibrace 
kalorimetru musí být přijatelná pro Úřad. 

 
 (8) Polohy zapalovacího plamene. Řízené 

zapálení vzorku musí být provedeno současným 
vystavením vzorku vlivu působení spodního 
zapalovacího hořáku a horního zapalovacího 
hořáku, jak je popsáno v pododstavcích (b)(8)(i) 
respektive (b)(8)(ii). Zapalovací hořáky musí zůstat 
zapáleny po celých 5 minut trvání zkoušky. 

  
 (i) Spodní zapalovací hořák. Trubice 
hořáku musí být zhotovena z nerezové oceli a mít 
vnější průměr 6,3 mm a stěnu tloušťky 0,8 mm. 
Spodní zapalovací hořák musí být napájen  směsí 
120 cm3/min metanu a 850 cm3/min vzduchu. 
Normální poloha konce trubice hořáku je kolmo na 
vertikální povrch vzorku vystavený působení, ve 
vzdálenosti 10 mm. Osa  výstupního otvoru trubice 
hořáku se musí protínat s vertikální osou vzorku 
v bodě 5 mm nad spodním okrajem vzorku 
vystaveným působení. 

 
  (ii) Horní zapalovací hořák. Hořák musí 

být přímá trubice dlouhá 360 mm, zhotovená 
z nerezové oceli, s vnějším průměrem 6,3 mm a 
stěnou tloušťky 0,8 mm. Trubice má jeden konec 
uzavřený a jsou do ní vrtákem velikosti 40 vyvrtány 
tři otvory pro průchod plynu, vzdálené od sebe 60 
mm, všechny sálající ve stejném směru. První otvor 
musí být vzdálen 5 mm od uzavřeného konce 
trubice. Trubice je zasunuta do klimatizační komory 
otvorem o průměru 6,6 mm vyvrtaným 10 mm nad 
horním okrajem rámu okénka. Trubici nese a 
nastavuje do správné polohy nastavitelná podpěra 
tvaru „Z“, upevněná vně klimatizační komory nad 
pozorovacím okénkem. Trubice je umístěna nad a 
20 mm za horním okrajem vzorku vystaveným 
působení. Prostřední otvor musí být ve vertikální 
rovině kolmé na povrch vzorku vystavený působení, 
který prochází jeho vertikální osou a musí být 
namířen proti zdroji sálání. Plyn dodávaný do 
hořáku musí být metan seřízený tak, aby vytvářel 
plamen délky 25 mm. 

 
(c) Kalibrace vybavení. 
 
 (1) Intenzita uvolňování tepla. Hořák, jak je 

znázorněno na Obrázku 4, musí být umístěn nad 
koncem trubice spodního zapalovacího hořáku s 
použitím plynotěsného spojení. Plyn přiváděný do 
zapalovacího hořáku musí být nejméně 99% metan 
a tok musí být přesně měřen. Před použitím, 
zatímco neproudí žádný plyn, je zkušební 
průtokoměr náležitě uveden do vodorovné polohy a 
naplněn destilovanou vodou až k vrcholu vnitřního 
ukazatele. Okolní teplota a tlak vody závisí na 
vnitřní teplotě zkušebního průtokoměru. Nastaví se 
základní hodnota průtoku, přibližně 1 litr/min a 
zvyšuje se na předem nastavené vyšší průtoky 4, 6, 
8, 6, a 4 litry/min. Hodnota se určí s použitím 
stopek ke změření času úplné otáčky průtokoměru 
jak pro základní tak  vyšší průtok, s  průtokem 
sníženým vždy na základní hodnotu před změnou na 

must be mounted in the centre of a 0,5 inch Kaowool 
"M" board inserted in the sample holder must be 
used to measure the total heat flux. The calorimeter 
must have a view angle of 180° and be calibrated for 
incident flux. The calorimeter calibration must be 
acceptable to the Authority. 

 
 (8)  Pilot-Flame Positions. Pilot ignition of the 

specimen must be accomplished by simultaneously 
exposing the specimen to a lower pilot burner and an 
upper pilot burner, as described in sub-paragraphs 
(b)(8)(i) and (b)(8)(ii), respectively. The pilot 
burners must remain lighted for the entire 5-minute 
duration of the test. 

 
 (i)  Lower Pilot Burner. The pilot-flame 
tubing must be 6,3 mm O.D., 0,8 mm wall, stainless 
steel tubing. A mixture of 120 cm3/min. of methane 
and 850 cm3/min. of air must be fed to the lower 
pilot flame burner. The normal position of the end of 
the pilot burner tubing is 10 mm from and 
perpendicular to the exposed vertical surface of the 
specimen. The centreline at the outlet of the burner 
tubing must intersect the vertical centreline of the 
sample at a point 5 mm above the lower exposed 
edge of the specimen. 

 
  (ii)  Upper Pilot Burner. The pilot burner 

must be a straight length of 6,3 mm O.D., 0,8 mm 
wall, stainless steel tubing 360 mm long. One end of 
the tubing shall be closed, and three No. 40 drill 
holes shall be drilled into the tubing, 60 mm apart, 
for gas ports, all radiating in the same direction. The 
first hole must be 5 mm from the closed end of the 
tubing. The tube is inserted into the environmental 
chamber through a 6,6 mm hole drilled 10 mm above 
the upper edge of the window frame. The tube is 
supported and positioned by an adjustable "Z" 
shaped support mounted outside the environmental 
chamber, above the viewing window. The tube is 
positioned above and 20 mm behind the exposed 
upper edge of the specimen. The middle hold must 
be in the vertical plane perpendicular to the exposed 
surface of the specimen which passes through its 
vertical centreline and must be pointed toward the 
radiation source. The gas supplied to the burner must 
be methane adjusted to produce flame lengths of 25 
mm. 

 
(c) Calibration of Equipment 
 
 (1)  Heat Release Rate. A burner as shown in 

Figure 4 must be placed over the end of the lower 
pilot flame tubing using a gas-tight connection. The 
flow of gas to the pilot flame must be at least 99% 
methane and must be accurately metered. Prior to 
usage, the wet test meter is properly levelled and 
filled with distilled water to the tip of the internal 
pointer while no gas is flowing. Ambient temperature 
and pressure of the water, are based on the internal 
wet test meter temperature. A baseline flow rate of 
approximately 1 litre/min. is set and increased to 
higher preset flows of 4, 6, 8, 6 and 4 litres/min. The 
rate is determined by using a stopwatch to time a 
complete revolution of the wet test meter for both the 
baseline and higher flow, with the flow returned to 
baseline before changing to the next higher flow. The 
thermopile baseline voltage is measured. The gas 
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další vyšší průtok. Změří se základní napětí 
vícenásobného termočlánku. Průtok plynu hořákem 
se musí zvýšit na další přednastavený průtok, hořák 
se nechá hořet dvě minuty a musí se změřit napětí 
vícenásobného termočlánku. Postup se opakuje, 
dokud se neurčí všech pět hodnot. Průměr těchto 
pěti hodnot se musí použít jako kalibrační činitel. 
Je-li relativní odchylka v procentech větší než 5%, 
musí být postup zopakován. Výpočty jsou ukázány 
v odstavci (f). 

 
 (2) Rovnoměrnost toku. Rovnoměrnost toku po 

celém vzorku musí být kontrolována pravidelně a 
po každé výměně topného prvku k rozhodnutí, zda 
je v přijatelných mezích + 5%. 

 
(d) Příprava vzorku. 
 
 (1) Standardní velikost vertikálně upevněných 

vzorků je 150 x 150 mm s tloušťkou do 45 mm. 
 
 

(2) Klimatizace. Vzorky musí být 
klimatizovány jak je popsáno v Dílu I tohoto 
Dodatku. 

 
 (3) Upevnění. Během zkoušky bude vystavován 

působení pouze jeden povrch vzorku. Všechny 
nevystavené strany se těsně obalí jednou vrstvou 
hliníkové folie tloušťky 0,025 mm. 

 
(e) Postup 
 
 (1) Dodávka energie do sálavého panelu je 

nastavena, aby vytvářel sálavý tok  3,5 W/cm2. Tok 
se měří v místě, kde bude střed povrchu vzorku v 
jeho poloze nastavené pro zkoušku. Tepelný tok je 
měřen až poté, co je tok vzduchu zařízením 
nastaven na požadovanou hodnotu. Vzorek by měl 
být zkoušen v tloušťce jeho konečného užití.  

 
(2) Jsou zapáleny hořáky a je zkontrolována 
jejich poloha popsaná v pododstavci (b)(8). 

  
 

 (3) Tok vzduchu do zařízení je nastaven na 0,04 
+ 0,001 m3/s při atmosférickém tlaku. Správná 
hodnota toku vzduchu smí být nastavena a 
monitorována s pomocí: (1) clonkového měřiče 
navrženého, aby vytvářel pokles tlaku nejméně 200 
mm kapaliny manometru, nebo (2) rotometru (měřič 
s proměnným průřezem clonky) se stupnicí 
umožňující odečítání na + 0,0004 m3/s. Zarážka na 
tyči držáku vertikálního vzorku je nastavena tak, 
aby poloha povrchu vystaveného působení byla po 
vložení vzorku do klimatizační komory ve 
vzdálenosti 100 mm od vstupního otvoru. 

 
 (4) Vzorek je umístěn do komory pro vkládání 

vzorku se zavřenými radiačními dvířky. Jsou 
zajištěna vnější vzduchotěsná dvířka a spuštěna 
zaznamenávací zařízení. Před vložením musí být 
vzorek ponechán v  komoře pro vkládání vzorku po 
dobu 60 + 10 sekund. Během posledních 20 sekund 
uvedené doby je stanovena „nulová“ hodnota 
vícenásobného termočlánku. 

 
 (5) Když se má vzorek vložit, otevřou se 

flow to the burner must be increased to the higher 
preset flow and allowed to burn for 2,0 minutes, and 
the thermopile voltage must be measured. The 
sequence is repeated until all five values have been 
determined. The average of the five values must be 
used as the calibration factor. The procedure must be 
repeated if the percent relative standard deviation is 
greater than 5%. Calculations are shown in 
paragraph (f). 

 
 

(2) Flux Uniformity. Uniformity of flux over 
the specimen must be checked periodically and after 
each heating element change to determine if it is 
within acceptable limits of ± 5%. 

 
(d)  Sample Preparation 
 
 (1)  The standard size for vertically mounted 

specimens is 150 x 150 mm with thicknesses up to 
45 mm. 

 
 (2)  Conditioning. Specimens must be 

conditioned as described in Part I of this Appendix. 
  
 

(3)  Mounting. Only one surface of a specimen 
will be exposed during a test. A single layer of 0,025 
mm aluminium foil is wrapped tightly on all 
unexposed sides. 

 
(e)  Procedure 
 
 (1)  The power supply to the radiant panel is set 

to produce a radiant flux of 3,5 Watts/cm2. The flux 
is measured at the point which the centre of the 
specimen surface will occupy when positioned for 
test. The radiant flux is measured after the air flow 
through the equipment is adjusted to the desired rate. 
The sample should be tested in its end use thickness. 

 
(2)  The pilot flames are lighted and their 
position, as described in sub-paragraph (b)(8), is 
checked. 

 
 (3)  The air flow to the equipment is set at 0,04 

± 0,001 m3/s at atmospheric pressure. Proper air flow 
may be set and monitored by either: (1) An orifice 
meter designed to produce a pressure drop of at least 
200 mm of the manometric fluid, or by (2) a 
rotometer (variable orifice meter) with a scale 
capable of being read to ± 0,0004 m3/s. The stop on 
the vertical specimen holder rod is adjusted so that 
the exposed surface of the specimen is positioned 
100 mm from the entrance when injected into the 
environmental chamber. 

 
 

(4)  The specimen is placed in the hold chamber 
with the radiation doors closed. The airtight outer 
door is secured, and the recording devices are 
started. The specimen must be retained in the hold 
chamber for 60 seconds ± 10 seconds, before 
injection. The thermopile "zero" value is determined 
during the last 20 seconds of the hold period. 

 
 

 (5)  When the specimen is to be injected, the 
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radiační dvířka, vzorek se vloží do klimatizační 
komory a radiační dvířka se za vzorkem uzavřou. 

 
 

(6) Vyhrazeno 
 
 (7) Vložení vzorku a zavření vnitřních dvířek 

označuje „čas nula“. Během doby, kdy je vzorek 
v  klimatizační komoře, se musí průběžně, nejméně 
jednou za sekundu, zaznamenat výstup 
vícenásobného termočlánku. 

 
 (8) Doba trvání zkoušky je pět minut. 
 
 (9) Musí být zkoušeny nejméně tři vzorky. 
 
 
(f) Výpočty (1) Kalibrační činitel se vypočte 
takto: 
 

 

radiation doors are opened, the specimen is injected 
into the environmental chamber, and the radiation 
doors are closed behind the specimen. 

 
 (6)  Reserved. 
 
 (7)  Injection of the specimen and closure of the 

inner door marks time zero. A continuous record of 
the thermopile output with at least one data point per 
second must be made during the time the specimen is 
in the environmental chamber. 

 
 (8)  The test duration time is five minutes. 
 
 (9)  A minimum of three specimens must be 

tested. 
 
(f)  Calculations 
 (1)  The calibration factor is calculated as 

follows: 
 

 
F0 = Průtok metanu při základní hodnotě (l/min)  F0 = Flow of methane at baseline (1pm) 
F1 = Vyšší přednastavená hodnota průtoku metanu 

(1/min) 
 F1 = Higher preset flow of methane (1pm) 

V0 = Napětí vícenásobného termočlánku při 
základní hodnotě (mV) 

 V0 = Thermopile voltage at baseline (mv) 

V1 = Napětí vícenásobného termočlánku při vyšší 
hodnotě průtoku (mV) 

 V1 = Thermopile voltage at higher flow (mv) 

Ta = Teplota okolního prostředí (K)  Ta = Ambient temperature (K) 
P = Tlak okolního prostředí (mm Hg)  P = Ambient pressure (mm Hg) 
PV = Tlak vodních par (mm Hg)  PV = Water vapour pressure (mm Hg) 
 
 (2) Intenzita uvolňování tepla může být 

vypočítána z hodnot napětí odečtených na výstupu 
vícenásobného termočlánku v kterémkoliv 
okamžiku jako: 

 

 (2) Heat release rates may be calculated from 
the reading of the thermopile output voltage at any 
instant of time as: 

h2
K 

02323,0
HRR x

m

VV bm −=  

HRR = Intenzita uvolňování tepla kW/m2  HRR = Heat Release Rate kW/m2) 
Vm = Měřené napětí vícenásobného termočlánku 

(mV) 
 Vm = Measured thermopile voltage (mv) 

Vb = Napětí při základní hodnotě (mV)  Vb = Baseline voltage (mv) 
Kh = Kalibrační činitel (kW/mV)  Kh = Calibration Factor (kW/mv) 

 
 (3) Integrál intenzity uvolňování tepla je celkové 

uvolněné teplo jako funkce času a vypočítá se 
násobením intenzity frekvencí vzorkování údajů 
v minutách a sumací času od nuly do dvou minut. 

 
 
(g)  Kritéria. Musí být vypočtena průměrná hodnota 
celkového kladného uvolněného tepla za první dvě minuty 
vystavení působení každého ze tří nebo více zkoušených vzorků 
a také musí být vypočtena průměrná hodnota maximálních 
hodnot intenzity uvolňování tepla pro každý ze vzorků. 
Průměrná hodnota celkového uvolněného tepla nesmí 
přesáhnout 65 kWmin/m2 a průměrná hodnota  maximálních 
intenzit uvolňování tepla nesmí přesáhnout 65 kW/m2.  
 
(h) Protokol. Pro každý ze zkoušených vzorků musí 
zkušební protokol obsahovat: 

 (3)  The integral of the heat release rate is the 
total heat release as a function of time and is 
calculated by multiplying the rate by the data 
sampling frequency in minutes and summing the 
time from zero to two minutes. 

 
(g)  Criteria. The total positive heat release over the first 
two minutes of exposure for each of the three or more 
samples tested must be averaged, and the peak heat release 
rate for each of the samples must be averaged. The average 
total heat release must not exceed 65 kilowatt- minutes per 
square metre, and the average peak heat release rate must 
not exceed 65 kilowatts per square metre. 
 
 
(h)  Report. The test report must include the following 
for each specimen tested: 
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 (1) Popis vzorku. 
 
 (2) Tok sálavého tepla na vzorek, vyjádřený ve 

W/cm2 . 
 
 (3) Údaje udávající intenzitu uvolňování tepla 

(v kW/m2) jako funkci času, vyjádřené buď graficky, 
nebo v tabulce, v intervalech nejvýše 10 sekund. Musí 
být zaznamenán kalibrační činitel. 

 
 (4) Jestliže dojde k tavení, prohýbání, delaminaci, 

nebo jiné reakci, která ovlivňuje povrch vystavený 
působení nebo režim hoření, musí být tyto reakce 
zaznamenány společně s  časem, v němž byly takové 
reakce pozorovány. 

 
 (5) Musí být zaznamenány maximální množství 

uvolněného tepla a integrovaná intenzita uvolňování 
tepla za 2 minuty. 

 

 
 (1)  Description of the specimen. 
 
 (2)  Radiant heat flux to the specimen, expressed 

in Watts/cm2. 
 
 (3)  Data giving release rates of heat (in kW/m2) 

as a function of time, either graphically or tabulated 
at intervals no greater than 10 seconds. The 
calibration factor must be recorded. 

 
 (4)  If melting, sagging, delaminating, or other 

behaviour that affects the exposed surface area or the 
mode of burning occurs, these behaviours must be 
reported, together with the time at which such 
behaviours were observed. 

 
 (5)  The peak heat release and the 2 minute 

integrated heat release rate must be reported. 
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OBRÁZEK 1 – ZAŘÍZENÍ NA URČENÍ INTENZITY UVOLŇOVÁNÍ 

FIGURE 1 – RELEASE RATE APPARATUS 
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OBRÁZEK 2A – SÁLAVÝ PANEL „GLOBAR“ 
FIGURE 2A – „GLOBAR“ RADIANT PANEL 
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OBRÁZEK 2B – SÁLAVÝ PANEL „GLOBAR“ 
FIGURE 2B – „GLOBAR“ RADIANT PANEL 
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OBRÁZEK 3 

FIGURE 3 
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OBRÁZEK 4 

FIGURE 4 
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OBRÁZEK 5 – POLOHA TERMOČLÁNKŮ 
FIGURE 5 – THERMOCOUPLE POSITION 
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Dodatek F (pokračování) 
Díl V – Zkušební metoda k určení charakteristik emise 

dýmu materiálů v kabině 
 

Appendix F (continued) 
Part V – Test Method to Determine the Smoke Emission 

Characteristics of Cabin Materials 

Text odvozen od: JAR-25 Dodatek F, Díl V, se Změnou 
č.13, 5/10/89 
 
(a) Souhrn metody. Vzorky musí být vyrobeny, 
klimatizovány a zkoušeny v režimu hoření plamenem 
v souladu se standardní zkušební metodou ASTM F814-83 
Americké společnosti zkoušení a materiálů (ASTM - 
American Society of Testing and Materials). 
 
(b) Kritéria přijetí. Měrná optická hustota dýmu (DS), 
získaná vypočtením průměru hodnot získaných po 4 
minutách pro každý ze tří vzorků, nesmí překročit 200. 

 

Text derived from: JAR-25 Appendix F, Part V at Chg 13, 
05/10/89 
 
(a)  Summary of Method. The specimens must be 
constructed, conditioned, and tested in the flaming mode in 
accordance with American Society of Testing and Materials 
(ASTM) Standard Test Method ASTM F814-83. 
 
 
(b)  Acceptance Criteria. The specific optical smoke 
density (DS) which is obtained by averaging the reading 
obtained after 4 minutes with each of the three specimens, 
shall not exceed 200. 
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HLAVA C – VŠEOBECNÉ LETECTVÍ (LETOUNY) SUBPART C – GENERAL AVIATION (AEROPLANES)
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HLAVA D – OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA
(VRTULNÍKY)

SUBPART D – COMMERCIAL AIR
TRANSPORTATION (HELICOPTERS)
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ČÁST 2 - PŘIJATELNÉ ZPŮSOBY PRŮKAZU (AMC)
A VÝKLADOVÝ/VYSVĚTLUJÍCÍ MATERIÁL (IEM)

1 VŠEOBECNĚ

1.1 Tato část obsahuje Přijatelné způsoby průkazu a Výkladový/vysvětlující materiál, které byly schváleny
k začlenění do JAR-26.

1.2 Tam, kde příslušný odstavec předpisu JAR nemá Přijatelné způsoby průkazu nebo jakýkoliv
Výkladový/vysvětlující materiál, se předpokládá, že žádný doplňující materiál není nutný.

2 ÚPRAVA

2.1 Přijatelné způsoby průkazu a Výkladový/vysvětlující materiál jsou uvedeny po celé šířce stránky na
volných listech, každá strana je označena datem vydání nebo číslem Změny, pod kterým byla pozměněna nebo
znovu vydána.

2.2 Používá se takový číselný systém, v němž Přijatelné způsoby průkazu nebo Výkladový/vysvětlující
materiál mají totéž číslo jako odstavec předpisu JAR, ke kterému se vztahují. Toto číslo se uvádí písmeny AMC
nebo IEM, k odlišení tohoto materiálu od vlastního předpisu JAR.

2.3 Zkratky AMC a IEM rovněž naznačují povahu daného materiálu a pro tento účel jsou tyto dva druhy
materiálu definovány takto:

Přijatelné způsoby průkazu (AMC) objasňují způsob, nebo několik alternativních způsobů, ale nikoli však
nezbytně jediných možných způsobů, jakými lze požadavku vyhovět. Mělo by se však poznamenat, že tam, kde
je vypracován nový AMC, kterýkoliv takový AMC (který může být dodatečným ke stávajícímu AMC) bude doplněn
do dokumentu po projednání podle postupu NPA.

Výkladový/ vysvětlující materiál(IEM) pomáhá objasnit význam požadavku.

2.4 Nový AMC nebo IEM materiál může být nejprve rychle publikován jako List dočasných pokynů (TGL). TGL
týkající se předpisu JAR-26 lze nalézt ve Správním a poradenském materiálu Sdružených leteckých úřadů, Část
4 - Provoz, Díl třetí: Dočasné pokyny. Postupy související s Listy dočasných pokynů jsou zahrnuty v Jednotných
provozních postupech zavádění, Část 2 - Provoz, Díl 2, Kapitola 10.

Poznámka: Kdokoliv se domnívá, že k publikovaným AMC nebo IEM může být alternativa, by měl předložit podrobnosti řediteli
pro provoz s kopií pro ředitele předpisů, aby alternativy mohly být řádně posouzeny JAA. Možná alternativa AMC nebo IEM se
nesmí použít, dokud není JAA  publikována jako AMC, IEM nebo TGL.

PS: Mělo by se poznamenat, že výše uvedený text týkající se Materiálu dočasných pokynů je kopií již uveřejněného v JAR-OPS
1 a smí být modifikován dle úplného přijetí konceptu Pracovní skupiny (Working Group) JAR-11.

2.5 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást textu AMC nebo IEM, jsou psány menším písmem.
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AMC/IEM – HLAVA A

IEM č.1 k JAR 26.2
„Vyrobeno“
Viz JAR 26.2

Toto datum je obvykle datum prvního letu, ale nikoliv nezbytně  datum, kdy je letadlo ve shodě se schváleným
typovým návrhem, nebo datum, ke kterému je vydáno Osvědčení letové způsobilosti, jelikož v tu chvíli nemusí
být zastavěny některé součásti nedůležité pro bezpečný let, jako jsou sedadla cestujících.

IEM č.2 k JAR 26.2
„Maximální schválený počet sedadel pro cestující (MCPSC)“
Viz JAR 26.2

Jestliže Příloha k typovému osvědčení uvádí pouze maximální počet osob na palubě, je MCPSC maximální
počet osob na palubě mínus minimální počet členů posádky požadovaný pro prokázání nouzového opuštění
letadla provedené během Typové certifikace.

IEM 26.3
Závěry o rovnocenné bezpečnosti  (ESF)
Viz JAR 26.3

“… zůstávají platné vzhledem k předpisu JAR-26 nebo rovnocenným požadavkům…“ může být v kontextu tohoto
předpisu JAR-26 vykládáno ve významu: jestliže je JAR.26xxx založen na JAR 25.yyy, Změna č.C, může si
letadlo typu certifikovaného podle JAR-25, Změna č.C, nebo pozdější, se Závěry o rovnocenné
bezpečnosti (ESF) pro JAR 25.yyy, zachovat tyto Závěry o rovnocenné bezpečnosti (ESF) i vzhledem k JAR-
26.xxx.

IEM 26.5
Výjimky letové způsobilosti
Viz JAR 26.5

Je přijato, že Národní letecké úřady mohou udělit Výjimky letové způsobilosti buď typu letadla jako část  úlohy
Typové  certifikace , nebo, případ od případu, jednotlivým letadlům.

Protože dříve udělené Výjimky letové způsobilosti nemusely být společně odsouhlaseny mezi Národními
leteckými úřady členských států JAA, bude mít Národní letecký úřad potřebu přesvědčit se, že jakékoli takové
výjimky jsou pro tento Úřad přijatelné. Odtud vyplývá požadavek na provozovatele, aby oznámil Úřadu, když
letadlo mění letecký rejstřík.

Záměrem textů v JAR 26.5 je povolit, tam kde je k tomu Úřad země dovozu oprávněn, zachování platnosti
Výjimek letové způsobilosti dříve udělených Úřadem země vývozu, jsou-li takové Výjimky letové způsobilosti,
nyní v tomto předpise JAR-26, založeny na národním předpise.
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AMC/IEM – HLAVA B 

 
[ACJ 26.50(c) 
Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění 
Viz JAR 26.50 (c) 

AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)] 
[Amdt. 3, 01.12.05] 

 

 
IEM 26.110(e)(4) 
Označení nouzových východů 
Viz JAR 26.110(e)(4) 

Označení pohybů rukojeti pro odemykání všech nouzových východů pro cestující Typu II a větších by měla 
vyhovovat obecným tvarům a rozměrům uvedeným na obrázku 1 a 2. 

Poznámka: Pokud je to možné, označení by měla být umístěna tak, aby se zabránilo zaclonění kontrolních okének, umístěných 
ve východech nebo těsně vedle východů, nebo překrytí libovolným jiným předepsaným označením nebo důležitým článkem 
bezpečnosti. 

 
PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ  

 

Kde je to proveditelné a jednoznačné, hrot šipky a její konec by měly být v rozmezí + 25 mm (1 palec) od plně 
otevřené, respektive plně zavřené, polohy. 

 
ROZMĚRY 
A   =   19 mm(0,75’) minimálně 

B   =    2 x A  

C   =    B  (doporučeno) 

D   =    Udávající celý rozsah dráhy rukojeti (každá montáž je hodnocena zvlášť) 

OBRÁZEK 1 
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PŘÍKLAD OZNAČENÍ KRUHOVÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ  

 
Hrot šipky a její konec by měly být v rozmezí + 25 mm (1 palec) od plně otevřené, respektive plně zavřené, 
polohy. 

 

ROZMĚRY 

A   =   19 mm(0,75’) minimálně 

B   =   2 x A  

C   =   B  (doporučeno) 

D   =  Celý rozsah dráhy osy rukojeti  

E   =  Tři čtvrtiny délky rukojeti (kde je to proveditelné) 

 

OBRÁZEK 2 

 

 

 

 
IEM 26.150(a) 
Vnitřní prostory 
Viz JAR 26.150(a) 

„Významná výměna“: Vymění se více než 50% kterýchkoli typů součástí použitých v kabině. Například 51% 
bočních panelů, nebo 51% stropních panelů. 

 
IEM 26.150(c) 
Vnitřní prostory 
Viz JAR 26.150(c) 

Vozíky a kontejnery palubního bufetu jsou považovány za „otevřené povrchy palubního bufetu“ a proto se na ně 
vztahují stejné požadavky jako na palubní bufety, totiž JAR 26.150 (c). Avšak vzhledem k rotující povaze těchto 
součástí  a jejich omezené životnosti je dovoleno používat vozíky a kontejnery palubního bufetu vyrobené před 
20/08/1990. 
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IEM 26.150(d) 
Vnitřní prostory 
Viz JAR 26.150(d) 

 

„Celková výměna“: Vymění se všechny součásti v kabině, kterých se výměna týká. (Zda se vymění i jiné 
součásti není důležité).  

1 Ke zpřesnění lze doplnit výraz „v podstatě“, aby se provozovatelům zabránilo nevyhovět nevyměněním 
nevýznamné nesouvisející součásti kabiny a prohlásit, že nešlo o „celkovou výměnu“. 

2 Definice tudíž povoluje jednotlivé výměny součástí interiéru kabiny bez současné povinné výměny všech 
částí. Mělo by se rovněž vzít na vědomí, že demontáž součástí, nepodléhajících přísnějším požadavkům, pro 
obnovu povrchu a jejich zpětná montáž do stejného, nebo do jiného, letounu, se považuje za “renovaci“ a 
nikoliv za „výměnu“. 

 
IEM 26.155 
Hořlavost obložení nákladových prostorů 
Viz JAR 26.155 

 

Prostory Třídy C a D jsou definovány v JAR 25.857(c) a (d), Dodatku 93/1, 08/03/93, takto : 

 

(a) Třída C. Nákladový nebo zavazadlový prostor Třídy C je takový, který nesplňuje požadavky na prostory 
Třídy A ani B, ale v němž: 

(1) Je samostatný, schválený hlásič dýmu nebo systém hlásičů požáru, aby dával výstrahu na 
stanovišti pilota nebo palubního inženýra.  

 
(2) Je schválený vestavěný hasicí systém ovladatelný ze stanoviště pilota nebo palubního inženýra. 

 
(3) Jsou prostředky vylučující vniknutí nebezpečného množství dýmu, plamenů, nebo hasící látky do 

kteréhokoli prostoru obsazeného posádkou nebo cestujícími. 
 

(4) Jsou prostředky k ovládání ventilace a proudění uvnitř prostoru tak, aby použitá hasicí látka  mohla 
zvládnout jakýkoli požár, který může vzniknout v tomto prostoru. 

 
(b) Třída D. Nákladový nebo zavazadlový prostor Třídy D je takový, v němž: 

(1) Dojde-li k požáru, omezí se zcela jen na tento prostor, aniž by ohrozil bezpečnost letounu nebo 
osob na palubě. 

(2) Jsou prostředky vylučující vniknutí nebezpečného množství dýmu, plamenů, nebo jiných toxických 
plynů do kteréhokoli prostoru obsazeného posádkou nebo cestujícími. 

(3) Jsou ventilace a proudění v každém prostoru ovládány tak, aby se libovolný požár, jehož vznik je 
v prostoru pravděpodobný, nerozšířil za bezpečnou mez. 

(4) Vyhrazeno. 

(5) Je uvažováno působení tepla uvnitř prostoru na přilehlé kritické části letounu. 

(6) Objem  prostoru nepřevyšuje 28,30 m3 (1000 krychlových stop). 
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ACJ 26.260 
Dodatečné informace o certifikaci zesílených dveří pilotního prostoru velkých letounů 
Viz JAR 26.260 

Příslušná dokumentace: 
- FAA memorandum, věcná informace: Certifikace zesílených dveří pilotního prostoru letounů 

kategorie dopravní, původní vydání 6. listopadu 2001). 
 
[Amdt. 1, 01.05.03] 

 

 
ACJ 26.260(a)(1) 
Odolnost proti vniknutí do pilotního prostoru 
Viz JAR 26.260(a)(1) 
 
Příslušná dokumentace: 

 
- Poradní oběžník FAA - (AC) 25.795-1, Odolnost proti vniknutí do pilotního prostoru  (Flightdeck 

Intrusion Resistance), datum vydání 10. ledna 2002. 
 
[Amdt. 1, 01.05.03] 

 
 
ACJ 26.260(a)(2) 
Odolnost proti průstřelu pilotního prostoru 
Viz JAR 26.260(a)(2) 
 
Příslušná dokumentace: 
 

-  Poradní oběžník FAA  - (AC) 25.795-2, Odolnost proti průstřelu pilotního prostoru (Flightdeck 
Penetration Resistance), datum vydání 10. ledna 2002 

 
-  Úroveň III A Národního institutu spravedlnosti (Spojených států), Balistická odolnost osobních 

neprůstřelných vest, Standard NIJ č. 0101.04, Úřad vědy a techniky, Washington, D.C. 20531, 
září 2000. 

 
[Amdt. 1, 01.05.03] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC k Dodatku F, Díl IV 
Zkušební metoda k určení intenzity uvolňování tepla z materiálů v kabině vystavených působení sálavého 
tepla 
Viz Dodatek F, Díl IV 

 
Dodatek F, Díl IV (b)(4) Systém rozvádění vzduchu. 

Rozvádění vzduchu má být určeno návrhem vybavení. Poměr 3:1 popisovaný v této části je přibližný. Systém 
vnějšího rozvádění vzduchu, který dodává tento poměr přesně, není jako náhrada za rozváděcí desky vzduchu 
povolen. 

 

Dodatek F, Díl IV (b)(6) Držáky vzorků. 

Aby se vyhovělo vzorkům, které se během zkoušení deformují a delaminují, měly by být pro jejich upevnění 
k držáku během zkoušení použity dva dráty z nerezové oceli o průměru 0,508 mm (0,020 palce).  

Tyto dráty by měly být použity u všech vzorků a jsou doplňkem k odkapávací pánvi, která by měla být použita pro 
materiály náchylné k tání a odkapávání.  

 

Dodatek F, Díl IV (b)(8) Polohy zapalovacího  plamene. 

Různé zástavby vykazovaly potíže se zhášením zapalovacích hořáků v průběhu zkoušky. 

 

Jako přijatelné byly shledány tyto úpravy uspořádání zapalovacího hořáku: 

(1) Pro spodní zapalovací hořák – jiskrové zapalování, které zapaluje buď automaticky v přibližně 1/2 až 1 
sekundových intervalech, nebo je ovládáno ručně, což požaduje nepřetržité monitorování zapalovacího 
plamene. 

 

Poznámka: Toto vyžaduje, aby postup laboratorní zkoušky specifikoval, že technik musí nepřetržitě monitorovat zapalovací 
plamen pro každou zkoušku a že důsledkem selhání plamene bude neplatnost výsledků  zkoušky.  

 

(2) Pro horní zapalovací hořák –  jiskrové zapalování ovládané ručně nebo automaticky nebo úprava systému 
otvorů v hořáku. Jedna schválená odchylka využívá 14 otvorů vyvrtaných vrtákem velikosti 59. 

 

Dodatek F, Díl IV (c)(1) Intenzita uvolňovaní  tepla. 

Použití průtokoměru není přijatelné. 

Napětí vícenásobného termočlánku by mělo být měřeno 10 sekund a pak vypočítán průměr. 

 

Dodatek F, Díl IV (e) Postup. 

Vnější dvířka by měla být mezi zkouškami uzavřena k udržení tepla uvnitř komory. Doporučuje se, aby vnější 
dvířka měla závěsy k usnadnění provedení tohoto doporučení. Jestliže jsou použita snímatelná dvířka, měla by 
být v průběhu přípravy a instalace držáku vzorku instalována samostatná dvířka. Toto doporučení je založeno na 
vyčkávacím čase 40 sekund (60 sekund bez 20 sekund času na získání údajů) požadovaném v (e)(4), který 
nepostačuje, aby komora dosáhla rovnováhy, jestliže jsou mezi zkouškami vnější dvířka otevřena příliš dlouho. 

 

Dodatek F, Díl IV (f) Výpočty. 

Je zjištěno, že typický rozsah pro kalibrační činitel je 8 až 15. Jestliže vypočtený kalibrační činitel vychází mimo 
tento rozsah, pak by měl být výpočet přezkoumán. 

Jestliže tento činitel vychází nadále mimo uvedený rozsah, měl by být uvědomen příslušný Úřad. 
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DODATEK 1 
Tabulka vzájemných odkazů JAR-26 / JAR-25 / FAR Part 121 

 

 

Tato tabulka je porovnávací tabulkou vzájemných odkazů mezi požadavky obsaženými v předpise JAR-26, jejich 
„původním“ předpisem letové způsobilosti a provozními požadavky FAA, FAR Part 121. 

 
JAR-26 

 

JAR-25  FAR Part 121 

JAR 26.1 

 

-  - 

JAR 26.2 

 

-  - 

JAR 26.3 

 

-  - 

JAR 26.5 

 

-  - 

[JAR 26.50 JAR 25.785(h), (j) & (k) Chg 8, 30/11/81 FAR 25.785(g), Amdt 25-
51, 06/03/80 

FAR 121.311 (d)(f) & (g) 
Chg 21, 17/02/98] 

 

JAR 26.100 

 

JAR 25.807(d)(7) Amdt 93/1, 08/03/93 121.310(m) 

JAR 26.105 

 

JAR 25.813(d)-(f) Chg 8, 30/11/81 121.310(f) 

JAR 26.110 JAR 25.811(a)-(d) 

JAR 25.811(f)-(g) 

JAR 25.811(e) 

Chg 8, 30/11/81 

Chg 8, 30/11/81 

Chg 14, 27/05/94 

 

121.310(b) 

[JAR 26.120 JAR 25.812 (b),(c),(d)& (h) 

JAR 25.812 (a) & (e) 

Chg 8, 30/11/81 

Chg12, 16/06/86 

FAR 121.310 (b),(c) & (d) 
Chg 21, 17/02/98] 

[JAR 26.125 JAR 25.812 (f) & (g) Chg 8, 30/11/81 FAR 121.310 (h)(1) 
Chg 21, 17/02/98] 

[JAR 26.130 n/a  FAR 121.310 (a) & (h)(2) 
Chg 21, 17/02/98 
FAR 25.2 (a), Amdt 25-72, 
20/08/90] 
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JAR 26.150 JAR 25.853(a)-(d) 

JAR 25.853(e) 

JAR 25.853(f) 

Dodatek F, Díl I 

Dodatek F, Díl II 

Dodatek F, Díl IV 

Dodatek F, Díl V 

Chg 14, 27/05/94 

Amdt 91/1, 12/04/91 

Chg 14, 27/05/94  

Amdt 93/1, 08/03/93 

Amdt 86/1, 16/06/86 

Chg 13, 05/10/89 

Chg 13, 05/10/89 

 

121.312 

JAR 26.155 JAR 25.855 

Dodatek F, Díl III 

Amdt 93/1, 08/03/93 

Amdt 86/2, 05/10/86 

 

121.314 

JAR 26.160 JAR 25.854 Amdt 93/1, 08/03/93 

 

121.308 

JAR 26.200 JAR 25.729 Amdt 93/1, 08/03/93 121.289, Amdt 121-227 
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SECTION 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)
AND INTERPRETATIVE/EXPLANATORY MATERIAL (IEM)

1 GENERAL

1.1 This Section contains Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material that has
been agreed for inclusion in JAR-26.

1.2 Where a particular JAR paragraph does not have an Acceptable Means of Compliance or any
Interpretative/Explanatory Material, it is considered that no supplementary material is required.

2 PRESENTATION

2.1 The Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explanatory Material are presented in full page
width on loose pages, each page being identified by the date of issue or the Change number under which it is
amended or reissued.

2.2 A numbering system has been used in which the Acceptable Means of Compliance or
Interpretative/Explanatory Material uses the same number as the JAR paragraph to which it refers. The number
is introduced by the letters AMC or IEM to distinguish the material from the JAR itself.

2.3 The acronyms AMC and IEM also indicate the nature of the material and for this purpose the two types of
material are defined as follows:

Acceptable Means of Compliance (AMC) illustrate a means, or several alternative means, but not necessarily the
only possible means by which a requirement can be met. It should however be noted that where a new AMC is
developed, any such AMC (which may be additional to an existing AMC) will be amended into the document
following consultation under the NPA procedure.

Interpretative/Explanatory Material (IEM) helps to illustrate the meaning of a requirement.

2.4 New AMC or IEM material may, in the first place, be made available rapidly by being published as a
Temporary Guidance Leaflet (TGL). TGLs related to JAR-26 can be found in the Joint Aviation Authorities
Administrative & Guidance Material, Section 4 - Operations, Part Three: Temporary Guidance. The procedures
associated with Temporary Guidance Leaflets are included in the Operations Joint Implementation Procedures,
Section 2 - Operations, Part 2 Chapter 10.

Note: Any person who considers that there may be alternative AMCs or IEMs to those published should submit details to the
Operations Director, with a copy to the Regulation Director, for alternatives to be properly considered by the JAA. Possible
alternative AMCs or IEMs may not be used until published by the JAA as AMCs, IEMs or TGLs.

N.B. It should be noted that the above texts, relating to Temporary Guidance Material has been copied from that published in
JAR-OPS Part 1, and may be modified following the full development of the concept by the JAA's JAR-11 Working Group.

2.5 Explanatory Notes not forming part of the AMC or IEM text appear in a smaller typeface.
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AMC/IEM – SUBPART A

IEM No.1 to JAR 26.2
„Manufactured“
See JAR 26.2

This date is usually the date of the first flight, but not necessarily the date on which an aircraft is in conformity to
the approved type design or the date on which a C of A is issued, since some items not relevant to safe flight,
such as passenger seats, may not be installed at that time.

IEM No.2 to JAR 26.2
„Maximum Certificated Passenger Seating Capacity (MCPSC)“
See JAR 26.2

When the Type Certificate Data Sheet refers only to a maximum number of occupants, the MCPSC is the
maximum number of occupants minus minimum crew required for the emergency evacuation demonstration
performed during Type Certification.

IEM 26.3
Equivalent Safety Findings  (ESF)
See JAR 26.3

In the context of this JAR-26, '...remain valid regarding JAR-26 or equivalent requirements...' can be interpreted
as meaning if JAR 26.xxx is based upon JAR 25.yyy at Change C, an aircraft of a type, certificated to JAR-25
Change C, or later, with an ESF for JAR 25.yyy, may retain that ESF in regard of JAR 26.xxx.

IEM 26.5
Airworthiness Exemptions
See JAR 26.5

It is accepted that NAAs, on occasion, may grant Airworthiness Exemptions either to an aircraft type as part of a
Type Certification exercise, or on a case by case basis - aircraft per aircraft.

As previously granted Airworthiness Exemptions may not have been jointly agreed between JAA NAAs, there is a
need for the NAA to satisfy itself that any such exemptions are acceptable to that Authority, hence the
requirement for the operator to report to the Authority, when an aircraft changes register.

The intention of the texts in JAR 26.5 is to allow, wherever the importing NAA is able to, the continued validity of
Airworthiness Exemptions previously granted by the exporting NAA, where such Airworthiness Exemptions are
based on a national requirement now in this JAR-26.
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AMC/IEM – SUBPART B 

[ACJ 26.50(c) 
Cabin crew seat location with respect to injury risk 
See JAR 26.50(c) 
 
AC 25.785-1A, Section 7 is applicable when showing compliance with JAR 26.50(c).] 
 
[Amdt. 3, 01.12.05] 
 
IEM 26.110(e)(4) 
Emergency Exit Markings 
See JAR 26.110(e)(4) 

The indicating markings for all Type II and larger passenger emergency exit unlocking handle motions should 
conform to the general shapes and dimensions indicated by Figures 1 and 2. 

NOTE: As far as is practicable the markings should be located to avoid obscuring viewing windows located on or alongside the 
exits, or coincidence with any other required marking or safety feature. 

 
EXAMPLE MARKING FOR INDICATION OF LINEAR OPENING MOTION 

 

Where practical and unambiguous arrow point and base of arrow shaft to be within ± 25 mm (1 inch) of fully 
unlocked and fully locked positions respectively. 

OPEN

 
 

DIMENSIONS 
A   =   19 mm(0,75’) minimum 

B   =    2 x A  

C   =    B  (recommended) 

D   =    Indicative of the full extent of handle travel (each installation to be individually assessed) 

 

FIGURE 1 
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EXAMPLE MARKING FOR INDICATION OF ROTARY OPENING MOTION 

OPEN

 

 

Arrow point and base of arrow shaft to be within ± 25 mm (1 inch) of fully unlocked and fully locked positions 
respectively. 

 
DIMENSIONS 
A   =   19 mm (0,75’) minimum 

B   =    2 x A  

C   =    B  (recommended) 

D   =    Full extent of handle centreline travel  

E   =    Three quarters of handle length (where practicable) 

 

FIGURE 2 

 

 

 
IEM 26.150(a) 
Compartment interiors 
See JAR 26.150(a) 

„Major Replacement“: More than 50% of any component types affected in the cabin are replaced. For example,  
51% of the sidewall panels, or 51% of the ceiling panels. 

 

 
IEM 26.150(c) 
Compartment interiors 
See JAR 26.150(c) 

Galley carts and containers are considered as 'open galley surfaces' and therefore are subject to the same 
requirements as galleys in this respect, namely JAR 26.150 (c). However, because of the rotatable nature of these 
components, and their limited lifespan, it is permissible to use galley carts and containers manufactured prior to 
20/08/1990. 
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IEM 26.150(d) 
Compartment interiors 
See JAR 26.150(d) 

'Complete Replacement': All of the affected components in the cabin are replaced. (Whether the other 
components that are not affected are replaced is not relevant.) 

 

1 The qualifying word 'substantially' may be used to avoid operators avoiding compliance by not replacing a 
minor, inconsequential cabin component and stating that there had not been a 'complete replacement'. 

2 The definition does, therefore, permit individual replacement of cabin interior components without the 
mandatory replacement of all components at the same time. It should also be noted that removing 
components for refinishing and reinstalling them in the same aeroplane, or in a different aeroplane not 
subject to more stringent requirements, is considered 'refurbishment' and not 'replacement'. 

 

 
IEM 26.155 
Flammability of cargo compartment liners 
See JAR 26.155 

Class C & Class D compartments are defined in JAR 25.857(c) and (d) at Amdt 93/1, 08/3/93, as follows: - 

 

(a)  Class C. A Class C cargo or baggage compartment is one not meeting the requirements for either a Class 
A or B compartment but in which - 

(1)  There is a separate approved smoke detector or fire detector system to give warning at the pilot or 
flight engineer station; 

(2)  There is an approved built-in fire-extinguishing system controllable from the pilot or flight engineer 
stations; 

(3)  There are means to exclude hazardous quantities of smoke, flames, or extinguishing agent, from 
any compartment occupied by the crew or passengers; and 

(4)  There are means to control ventilation and draughts within the compartment so that the 
extinguishing agent used can control any fire that may start within the compartment. 

 

(b)  Class D. A Class D cargo or baggage compartment is one in which - 

(1)  A fire occurring in it will be completely confined without endangering the safety of the aeroplane or 
the occupants; 

(2)  There are means to exclude hazardous quantities of smoke, flames, or other noxious gases, from 
any compartment occupied by the crew or passengers; 

(3)  Ventilation and draughts are controlled within each compartment so that any fire likely to occur in 
the compartment will not progress beyond safe limits; 

(4)  Reserved. 

(5)  Consideration is given to the effect of heat within the compartment on adjacent critical parts of the 
aeroplane. 

(6)  The compartment volume does not exceed 28.30 m3 (1000 cubic feet). 
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ACJ 26.260 
Additional Information on Certification of strengthened Flight Deck Doors on Large Aeroplanes 
See JAR 26.260 
 
Referenced Documentation: 
 

-  FAA memorandum, Subject Information: Certification of strengthened Flight Doors on Transport 
Category Airplanes, Original release 6 November 2001. 

 
[Amdt. 1, 01.05.03] 
 
 
ACJ 26.260(a)(1) 
Flightdeck Intrusion Resistance 
See JAR 26.260(a)(1) 
 
Referenced Documentation: 
 

-  Federal Aviation Administration Advisory Circular (AC) 25.795-1, Flightdeck Intrusion 
 Resistance, issue date 10 January 2002.  

 
[Amdt. 1, 01.05.03] 
 
 
ACJ 26.260(a)(2) 
Flightdeck penetration resistance 
See JAR 26.260(a)(2) 
 
Referenced Documentation: 
 

-  Federal Aviation Administration Advisory Circular (AC) 25.795-2, Flightdeck Penetration 
Resistance, issue date 10 January 2002 

 
-  Level IIIA of the (US) National Institute of Justice, Ballistic Resistance of Personal Body Armor, 

NIJ Standard 0101.04, Office of Science and Technology, Washington, D.C. 20531, September 
2000.  

 
[Amdt. 1, 01.05.03] 
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AMC to Appendix F, Part IV 
Test Method to Determine the Heat Release Rate from Cabin Materials Exposed to Radiant Heat  
See Appendix F, Part IV 

 

Appendix F, Part IV (b)(4) Air Distribution System. 

The air distribution is to be determined by the equipment design. The 3-to-1 ratio described in this section is 
approximate. An external air distribution system which will deliver that ratio precisely is not permitted as a 
substitute for the air distributor plates. 

 

Appendix F, Part IV (b)(6) Specimen Holders. 

In order to accommodate specimens which distort and delaminate during testing, two 0,508 mm (0,020 inch) 
stainless steel wires should be used to secure the specimens to the holder during the testing. 

These wires should be used with all specimens and are in addition to the drip pan that should be used for 
materials which are prone to melting and dripping. 

 

Appendix F, Part IV (b)(8) Pilot-Flame Positions. 

Various installations have experienced difficulties with the pilot burners being extinguished during the test. 

 

The following revisions to the pilot burner configurations have been found to be acceptable: 

 (1)  For the lower pilot burner - a sparking device which either sparks automatically at approximately 1/2 
to 1 second intervals or is manually operated, which requires continuous monitoring of the pilot flame. 

Note: This requires that the laboratory test procedure specifies that the technician must continuously monitor the pilot for each 
test and that failure to do so will invalidate the test results. 

 (2)  For the upper pilot burner - a manual or automatic sparking device or a revision to the hole system in 
the burner. One approved deviation utilises 14 holes using a number 59 drill bit. 

 

Appendix F, Part IV (c)(1) Heat Release Rate. 

The use of a flowmeter is not acceptable. 

The thermopile voltage should be measured for 10 seconds and then averaged. 

 

Appendix F, Part IV (e) Procedure. 

The outer door should be closed between tests to maintain the heat within the chamber. It is recommended that 
the outer door be hinged to facilitate implementing this recommendation. If a detachable door is used, a separate 
door should be installed during sample holder preparation and installation. This recommendation is based on the 
40-seconds holding time (60 seconds less 20 seconds of data acquisition time) required in (e)(4), being 
insufficient to allow the chamber to reach equilibrium, if the outer door is open for too long between tests. 

 

Appendix F, Part IV (f) Calculations. 

It has been found that a typical range for the calibration factor is 8 to 15. If a calibration factor is calculated which 
falls outside this range, the calculation should be reviewed. 

If the factor continues to fall outside this range, the appropriate Authority should be contacted. 
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APPENDIX 1 
Cross-reference table JAR-26/JAR-25/FAR Part 121 

 

 

This table is intended to be a quick cross reference table between those requirements contained in this JAR-26, 
their 'parent' airworthiness code, and the FAA's operating requirements, FAR Part 121. 
 
JAR-26 

 

JAR-25  FAR Part 121 

JAR 26.1 

 

n/a  n/a 

JAR 26.2 

 

n/a  n/a 

JAR 26.3 

 

n/a  n/a 

JAR 26.5 

 

n/a  n/a 

[JAR 26.50 JAR 25.785(h), (j) & (k) at Chg 8, 30/11/81 FAR 25.785(g), Amdt 25-
51, 06/03/80 

FAR 121.311 (d)(f) & (g)at 
Chg 21, 17/02/98] 

JAR 26.100 

 

JAR 25.807(d)(7) at Amdt 93/1, 08/03/93 121.310(m) 

JAR 26.105 

 

JAR 25.813(d) to(f) at Chg 8, 30/11/81 121.310(f) 

JAR 26.110 JAR 25.811(a) to (d) 

JAR 25.811(f) to(g) 

JAR 25.811(e) 

at Chg 8, 30/11/81 

at Chg 8, 30/11/81 

at Chg 14, 27/05/94 

 

121.310(b) 

[JAR 26.120 JAR 25.812 (b),(c),(d) & 
(h) 
JAR 25.812 (a) & (e) 

at Chg 8, 30/11/81 
 
at Chg12, 16/06/86 

FAR 121.310 (b),(c) & (d) 
at Chg 21, 17/02/98] 
 

[JAR 26.125 JAR 25.812 (f) & (g) 
 

at Chg 8, 30/11/81 

 

FAR 121.310 (h)(1) 
at Chg 21, 17/02/98] 
 

[JAR 26.130 n/a  FAR 121.310 (a) & (h)(2) 
at Chg 21, 17/02/98 

FAR 25.2 (a) at Amdt 
25-72, 20/08/90] 
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JAR 26.150 JAR 25.853(a) to (d) 

JAR 25.853(e) 

JAR 25.853(f) 

Appendix F, Part I 

Appendix F, Part II 

Appendix F, Part IV 

Appendix F, Part V 

at Chg 14, 27/05/94 

at Amdt 91/1, 12/04/91 

at Chg 14, 27/05/94  

at Amdt 93/1, 08/03/93 

at Amdt 86/1, 16/06/86 

at Chg 13, 05/10/89 

at Chg 13, 05/10/89 

 

121.312 

JAR 26.155 JAR 25.855 

Appendix F, Part III 

at Amdt 93/1, 08/03/93 

at Amdt 86/2, 05/10/86 

 

121.314 

JAR 26.160 JAR 25.854 at Amdt 93/1, 08/03/93 

 

121.308 

JAR 26.200 JAR 25.729 at Amdt 93/1, 08/03/93 121.289, Amdt 121-227 
 

 




