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HLAVA 2 – LET

2.1 Všeobecná ustanovení 

2.1.1 Vyhovění standardům předepsaným 
v Hlavě 2 musí být stanoveno letovými nebo jinými 
zkouškami, provedenými na letounu nebo letounech 
typu, pro který se požaduje Osvědčení letové 
způsobilosti, anebo výpočty založenými na takových 
zkouškách za předpokladu, že výsledky získané 
výpočty jsou stejně přesné nebo jsou na straně 
bezpečnosti vůči výsledkům přímých zkoušek. 

2.1.2 Vyhovění každému standardu musí 
být stanoveno pro všechny použitelné kombinace 
hmotnosti letounu a polohy jeho těžiště v rozsahu 
podmínek nakládání, pro něž se požaduje osvědčení. 

2.1.3 Je-li to nezbytné, musí být stanoveny 
příslušné konfigurace letounu pro určení jeho výkonů 
v různých fázích letu a pro vyšetření jeho letových 
vlastností. 

2.2 Výkony 

2.2.1 Všeobecná ustanovení 

2.2.1.1 V Letové příručce musí být určeny 
a uvedeny postačující údaje o výkonech letounu, 
poskytující provozovatelům informace nezbytné pro 
určení celkové hmotnosti letounu na základě hodnot 
příslušných provozních parametrů, typických pro 
plánovaný let tak, aby let mohl být uskutečněn 
s dostatečnou zárukou, že letoun bude mít při tomto 
letu alespoň minimální bezpečné výkony. 

2.2.1.2 Výkony uvedené pro letoun musí brát 
v úvahu lidskou výkonnost a zejména nesmí 
vyžadovat mimořádnou zručnost nebo nadměrnou 
pozornost letové posádky. 

Poznámka: Výkladový materiál k pojmu lidská 
výkonnost naleznete v dokumentu ICAO Doc 9683 
(Human Factors Training Manual). 

2.2.1.3 Uvedené výkony letounu musí být ve 
shodě s plněním ust. 1.3.1 a s logicky možnými 
kombinacemi funkcí soustav a vybavení, jejichž 
činnost může výkony ovlivnit. 

2.2.2 Minimální výkony 
Při maximálních hmotnostech stanovených (viz ust. 
2.2.3) pro vzlet a přistání v závislosti na nadmořské 
výšce nebo tlakové nadmořské výšce letiště, buď 
v standardní atmosféře nebo v přesně určených 
podmínkách atmosféry za bezvětří a pro vodní letouny 
v přesně určených podmínkách klidné vodní hladiny, 
musí být letoun schopen plnit minimální výkony 
určené v ust. 2.2.2.1, popřípadě v ust. 2.2.2.2, 
přičemž se neuvažují překážky ani délka pohybu po 
zemi nebo po vodě. 

Poznámka:  Tento standard dovoluje předem 
stanovit v Letové příručce hodnoty maximální vzletové 
hmotnosti a maximální přistávací hmotnosti letounu 
v závislosti například na parametrech vzletové 
a přistávací plochy, a to: 

- nadmořské výšce, 

- tlakové nadmořské výšce na hladině letiště, 

- tlakové nadmořské výšce a teplotě okolního 
vzduchu na hladině letiště, 

aby byly snadno použitelné při uplatňování národního 
předpisu na provozní výkonová omezení letounu. 

2.2.2.1 Vzlet 

a) Letoun musí být schopen vzlétnout za 
předpokladu vysazení kritického motoru (viz ust. 
2.2.3), pracují-li zbývající motory v mezích 
vzletového výkonu. 

b) Po uplynutí doby, po kterou se smí používat 
vzletového výkonu, musí být letoun schopen 
pokračovat ve stoupání s nepracujícím kritickým 
motorem a se zbývajícími motory pracujícími 
v mezích maximálního trvalého výkonu až do 
výšky, kterou může udržovat a v níž může provést 
okruh kolem letiště. 

c) Minimální výkony ve všech fázích vzletu 
a stoupání musí být dostatečné, aby za 
provozních podmínek lišících se poněkud od 
idealizovaných podmínek, pro něž jsou údaje 
uvedeny (viz ust. 2.2.3), nebyly odchylky od 
uvedených hodnot neúměrné. 

2.2.2.2 Přistání 

a) V případě přerušeného přiblížení musí být letoun 
schopen z konfigurace pro přiblížení 
a s nepracujícím kritickým motorem pokračovat 
v letu do místa, odkud lze provést nové přiblížení. 

b) V případě přerušeného přistání musí být letoun 
schopen z konfigurace pro přistání a se všemi 
pracujícími motory přejít do stoupavého letu. 

2.2.3 Uvádění výkonů 
Údaje o výkonech letounu musí být určeny a uvedeny 
v Letové příručce tak, aby jejich použití 
prostřednictvím provozních pravidel, podle nichž musí 
být letoun provozován v souladu s ust. 5.2 Předpisu 
L 6/I, zajistilo bezpečný vztah mezi výkony letounu 
a letišti a tratěmi, na nichž může být letoun 
provozován. Údaje o výkonech musí být určeny 
a uvedeny pro dále uvedené fáze letu a pro rozsahy 
hmotností, nadmořských výšek nebo tlakových 
nadmořských výšek, rychlosti větru, sklony vzletové a 
přistávací plochy pro pozemní letouny, popř. pro stavy 
vodní hladiny, hustotu vody a rychlost proudu pro 
vodní letouny a pro všechny ostatní provozní 
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proměnné podmínky, pro které má být letoun 
osvědčen.  

2.2.3.1 Vzlet 
Údaje o výkonech při vzletu musí obsahovat délku 
přerušeného vzletu a dráhu vzletu. 

2.2.3.1.1 Délka přerušeného vzletu 
Délkou přerušeného vzletu musí být délka potřebná 
ke zrychlení a zastavení nebo pro vodní letoun ke 
zrychlení a zpomalení na dostatečně malou rychlost 
za předpokladu, že kritický motor vysadí náhle v bodě 
vzdáleném od počátku vzletu nejméně tak, jak se 
předpokládalo při určování dráhy vzletu (viz ust. 
2.2.3.1.2). 

2.2.3.1.2 Dráha vzletu 
Dráha vzletu musí zahrnovat rozjezd na zemi nebo na 
vodě, počáteční stoupání a stoupání po vzletu za 
předpokladu, že kritický motor během vzletu náhle 
vysadí (viz ust. 2.2.3.1.1). Dráha vzletu musí být 
uvedena až do výšky, kterou letoun může udržovat 
a ve které může provést okruh kolem letiště. Stoupání 
po vzletu se musí provádět nejméně při bezpečné 
rychlosti vzletu, určené v souladu s ust. 2.3.1.3. 

2.2.3.2 Traťový let 
Výkonností při stoupání na trati musí být výkonnost 
letounu v konfiguraci pro let na trati při stoupání (nebo 
sestupu): 

a) s nepracujícím kritickým motorem; 
b) se dvěma nepracujícími kritickými motory u 

letounů majících tři nebo více motorů. 

Pracující pohonné jednotky nesmějí překročit 
maximální trvalý výkon. 

2.2.3.3 Přistání 
Délkou přistání musí být horizontální vzdálenost, 
kterou proletí letoun od bodu na dráze přiblížení 
ve zvolené výšce nad přistávací plochou až do bodu 
na přistávací ploše, ve kterém se letoun zastaví nebo, 
u vodních letounů, v němž zpomalí na dostatečně 
malou rychlost. Zvolená výška nad přistávací plochou 
a rychlost přiblížení musí být v souladu s provozními 
postupy. Tato délka přistání může být zvětšena 
o takovou přídavnou délku, jaká může být nezbytná; 
v tomto případě musí být zvolená výška nad přistávací 
plochou, rychlost přiblížení a tato přídavná délka ve 
vhodném vzájemném vztahu a musí vyhovovat 
požadavkům normálních provozních postupů i 
přiměřeným odchylkám od nich.  

Poznámka: Zahrnuje-li délka přistání přídavnou 
délku, uvedenou v tomto standardu, není nutné při 
použití ust. 5.2.11 Předpisu L 6/I uvažovat očekávané 
odchylky ve způsobu přiblížení a přistání. 

2.3 Letové vlastnosti 

Letoun musí vyhovovat standardům ust. 2.3 ve všech 
nadmořských výškách až do maximální 
předpokládané nadmořské výšky, významné pro určitý 
požadavek, za všech teplotních podmínek 
významných pro tu nadmořskou výšku, pro níž byl 
letoun schválen. 

2.3.1 Řiditelnost 
Letoun musí být řiditelný a ovladatelný při všech 
předpokládaných provozních podmínkách a musí být 
možné s ním vykonávat plynulé přechody z jednoho 
letového režimu do druhého (např. zatáčky, vybočené 
lety, změny výkonů motorů, změny konfigurací 
letounu), aniž by to vyžadovalo mimořádné zručnosti, 
pozornosti nebo síly pilota, a to i v případě náhlého 
vysazení kterékoliv motoru. Pro všechny fáze letu a 
všechny konfigurace letounu, pro které jsou uvedeny 
výkony, musí být stanoven způsob bezpečného řízení 
letounu. 

Poznámka: Tento standard se má mimo jiné 
vztahovat na provoz v podmínkách atmosféry bez 
citelné turbulence a má také zaručit, že se letové 
vlastnosti v turbulentním ovzduší nepřiměřeně 
nezhorší. 

2.3.1.1 Řiditelnost na zemi (nebo na vodě) 
Letoun musí být řiditelný na zemi (nebo na vodě) 
během pojíždění, vzletu a přistání za 
předpokládaných provozních podmínek. 

2.3.1.2 Řiditelnost při vzletu 
Letoun musí být řiditelný v případě náhlého vysazení 
kritického motoru v kterémkoliv bodě vzletu, je-li řízen 
způsobem použitým při stanovení drah vzletu a délek 
přerušovaného vzletu. 

2.3.1.3 Bezpečná rychlost vzletu 
Bezpečná rychlost vzletu, předpokládaná při určování 
výkonů letounu během vzletu (po odpoutání od země 
nebo od vody), musí zahrnovat přiměřenou zásobu 
nad pádovou rychlostí a nad minimální rychlostí, při 
níž zůstává letoun ještě řiditelný po náhlém vysazení 
kritického motoru. 

2.3.2 Vyvážení 
Letoun musí mít takové vyvážení a ostatní 
charakteristiky, aby bylo zaručeno, že nároky kladené 
na pozornost a schopnost pilota udržet žádané režimy 
letu, nebudou nadměrné s přihlédnutím k fázi letu, 
při níž tyto nároky vznikají a k době jejich trvání. To 
musí platit jak pro normální provoz, tak v podmínkách 
spojených s vysazením jednoho motoru nebo více 
motorů, pro něž se stanovují charakteristiky výkonů. 

2.3.3 Stabilita 
Letoun musí mít takovou stabilitu ve vztahu k jeho 
ostatním letovým vlastnostem, výkonům, pevnosti 
konstrukce a nejpravděpodobnějším provozním 
podmínkám (např. konfiguracím letounu a rozsahům 
rychlostí), aby zaručila, že nároky kladené na 
schopnosti soustředění pilota nebudou nadměrné 
s přihlédnutím k fázi letu, v níž se mohou tyto nároky 
vyskytovat, a k době jejich trvání. Stabilita letu však 
nesmí být taková, aby kladla nadměrné nároky na sílu 
pilota nebo aby byla bezpečnost letounu v případě 
nouze nepříznivě ovlivněna jeho nedostatečnou 
ovladatelností. 

2.3.4 Přetažení 

2.3.4.1 Signalizace přetažení 
Pilot musí být jasně a zřetelně varován, když je letoun 
uveden téměř do přetažení jak v přímém letu, tak 
v zatáčce, za chodu všech motorů i s jedním 
nepracujícím motorem, při všech přípustných 
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konfiguracích letounu a při všech výkonech motorů 
kromě těch, které se nepokládají za podstatné pro 
bezpečnost letu. Signalizace přetažení a ostatní 
charakteristiky letounu musí být takové, aby umožnily 
pilotovi zachytit vývoj přetažení po začátku signalizace 
a zachovat úplnou řiditelnost letounu, aniž by měnil 
výkon motorů. 

2.3.4.2 Chování letounu po přetažení 
Při libovolné konfiguraci a výkonu motorů, při nichž se 
považuje schopnost vybrání letounu po přetažení za 
nezbytnou, nesmí být chování letounu tak mimořádné, 
aby ztěžovalo rychlé vybrání bez překročení 
provozních omezení rychlosti letu a pevností. Při 
vybírání po přetažení bude přípustné snížit výkon 
pracujících motorů. 

2.3.4.3 Pádové rychlosti 
Musí být stanoveny pádové rychlosti nebo minimální 
rychlosti ustáleného letu v konfiguracích vhodných pro 
každou fázi letu (např. vzlet, traťový let, přistání). 

Jedna z hodnot výkonu motorů při stanovování 
pádových rychlostí nesmí být větší než ta, která je 
nutná pro dosažení nulového tahu při rychlosti těsně 
nad pádovou. 

2.3.5 Třepetání (flutter) a vibrace 
Vhodnými zkouškami musí být prokázáno, že při 
žádné konfiguraci ani rychlosti letu nedojde v mezích 
provozních omezení letounu (viz ust. 1.3.2) na žádné 
části letounu k třepetání (flutter) ani nadměrným 
vibracím. Nesmí dojít k třepání (buffeting) takové 
intenzity, aby narušovalo řízení letounu, způsobilo 
poškození konstrukce nebo nadměrnou únavu letové 
posádky. 

Poznámka: Třepání (buffeting) jako signalizace 
přetažení se považuje za žádoucí a potlačování tohoto 
typu třepání tedy není tímto ustanovením zamýšleno. 
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