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DODATEK E – NÁVOD KE STANOVENÍ POŠKOZENÍ LETADLA

1. Pokud se motor oddělí od letadla, událost 

je hodnocena jako LN, i když se poškození týká 
pouze motoru. 

2. Ztráta krytů motoru (dmychadla nebo jádra 
motoru) nebo součásti obraceče tahu, které nejsou 
příčinou dalšího poškození letadla, se nepovažují za 

LN. 

3. Události, kdy jsou kompresor, turbínové 
lopatky nebo jiná vnitřní součást motoru vymrštěny 

výstupní tryskou motoru, se nepovažují za LN.  

4. Poškozený nebo chybějící kryt radarové 

antény na letadle se nepovažuje za LN, pokud 
nedošlo k souvisejícímu rozsáhlému poškození jiných 
konstrukcí či systémů. 

5. Chybějící klapky, sloty a další zařízení pro 
zvýšení vztlaku, winglety, atd., bez nichž je provoz 
povolen v souladu se Seznamem povolených 

odchylek na draku (CDL), nejsou považovány za LN.  

6. Zatažení podvozkové nohy nebo přistání se 
zasunutým podvozkem, která mají za následek pouze 
poškození potahu letadla. Pokud může být letadlo po 
menších opravách nebo provizorní úpravě uvolněno 
do provozu a následně je podrobeno rozsáhlejším 
pracím za účelem trvalé opravy, pak se událost 

nepovažuje za LN. 

7. Pokud je poškození konstrukce takové, že 
v letadle dojde k dekompresi nebo nemůže být 

přetlakováno, je událost považována za LN.  

8. Sejmutí součástí za účelem inspekce, 
které následuje po události a je spojeno se značným 
rozsahem prací, například bezpečnostní sejmutí nohy  

podvozku po neúmyslném vyjetí letadla z dráhy při 

nízké rychlosti, se nepovažuje za LN, jestliže letadlo 
nebylo významným způsobem poškozeno. 

9. Události zahrnující nouzovou evakuaci se 

nepovažují za LN, pokud někdo neutrpěl těžké 
zranění nebo pokud letadlo nebylo významným 
způsobem poškozeno. 

Poznámka 1: Letadlo je poškozeno, pokud je 
nepříznivě ovlivněna pevnost konstrukce, výkonnost 
nebo letové charakteristiky letadla. Letadlo mohlo 
bezpečně přistát, ale nemůže být uvolněno do dalšího 
provozu bez opravy. 

Poznámka 2: Pokud může být letadlo po 
nevýznamných opravách uvolněno do provozu 
a následně je podrobeno rozsáhlejším pracím za 
účelem trvalé opravy, pak se událost nepovažuje za 
LN. Obdobně, pokud letadlo může být uvolněno do 
provozu v souladu s CDL s odstraněnou, chybějící 
nebo nefunkční součástí a oprava by nebyla 
považována za významnou, potom by se ani událost 
neměla považovat za LN. 

Poznámka 3: Náklady na opravy nebo odhadovaná 
finanční ztráta stanovené pojišťovnami mohou 
poskytnout vodítko k odhadu poškození letadla, ale 
neměly by být použity jako jediný prostředek 
ke stanovení, zda danou událost považovat za LN. 
Obdobně, letadlo může být považováno za zničené, 
protože oprava by byla neekonomická, ačkoliv 
poškození letadla není dostatečné k tomu, aby byla 
událost považována za LN.   
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