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HLAVA 4 – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A STAVBA

4.1 Všeobecná ustanovení 

Konstrukční řešení a stavba musí být 
v podrobnostech takové, aby poskytovaly dostatečnou 
záruku, že všechny části letounu za předpokládaných 
provozních podmínek budou pracovat účinně 
a spolehlivě. Musí vycházet z obvyklých postupů, 
které jsou podle zkušeností vyhovující, nebo které 
jsou ověřeny zvláštními zkouškami nebo jinými 
vhodnými šetřeními anebo obojím způsobem. Musí 
zachovávat zásady lidských činitelů. 

Poznámka: Vysvětlující materiál k pojmu zásady 
lidských činitelů naleznete v dokumentu ICAO Doc 
9683 (Human Factors Training Manual). 

4.1.1 Ověřovací zkoušky 
Funkčnost všech pohyblivých součástí podstatných 
pro bezpečný provoz letounu musí být prokázána 
vhodnými zkouškami, aby byla zaručena jejich 
správná činnost za všech provozních podmínek. 

4.1.2 Materiály 
Všechny materiály použité pro součásti letounu, 
podstatné pro bezpečný provoz, musí vyhovovat 
schváleným specifikacím. Schválené specifikace musí 
být takové, aby materiály uznané podle nich za 
vyhovující měly všechny podstatné vlastnosti 
předpokládané v návrhu. 

4.1.3 Výrobní postupy 
Výrobní a montážní postupy musí vést k vytvoření 
konstrukce stejnorodé jakosti, spolehlivé z hlediska 
zachování pevnosti v provozu. 

4.1.4 Povrchová ochrana 
Konstrukce musí být chráněna před zhoršením nebo 
ztrátou pevnosti v provozu působením povětrnostních 
vlivů, koroze, otěru nebo jiných příčin, které by mohly 
uniknout pozornosti, s přihlédnutím k údržbě, které se 
letounu dostane. 

4.1.5 Opatření pro prohlídky 
Musí být provedena dostatečná opatření, umožňující 
jakékoliv nezbytné kontroly, výměny a obnovy 
součástí letounu, které takovou pozornost vyžadují, 
buď pravidelně nebo po provozu v obzvláště těžkých 
podmínkách. 

4.1.6 Hlavní rysy konstrukce 
Zvláštní pozornost musí být věnována těm 
konstrukčním rysům, které ovlivňují schopnost 
posádky udržet řízený let. Ty musí zahrnovat alespoň: 

a) Ovládací prvky a soustavy řízení 
Konstrukční řešení ovládacích prvků a soustav 
řízení musí minimalizovat možnost zablokování, 
mimovolné činnosti a neúmyslného zamknutí 
zámků řídicích ploch. 

b) Schopnost přežití soustav 
1) U letounů o maximální schválené vzletové 

hmotnosti větší než 45 500 kg nebo s počtem 
sedadel pro cestující větším než 60, pro něž 
byla žádost o osvědčení předložena od 
12. března 2000 včetně, musí být soustavy 
letounu navrženy, uspořádány a vzájemně 
odděleny k maximalizaci teoretické možnosti 
bezpečně pokračovat v letu a přistát po 
libovolné události, která má za následek 
poškození konstrukce nebo soustav letounu. 

2) Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
u letounů o maximální schválené vzletové 
hmotnosti větší než 5 700 kg, avšak 
nepřesahující 45 500 kg, pro něž byla žádost 
o osvědčení předložena od 12. března 2000 
včetně, byly soustavy letounu navrženy, 
uspořádány a vzájemně odděleny 
k maximalizaci teoretické možnosti bezpečně 
pokračovat v letu a přistát po libovolné 
události, která má za následek poškození 
konstrukce nebo soustav letounu. 

c) Prostředí posádky 
Prostor letové posádky musí být řešen tak, aby 
možnost nesprávné nebo omezené obsluhy 
ovládacích prvků v důsledku únavy, omylu nebo 
vzájemného ovlivnění byla minimální. 
Přinejmenším musí být věnována pozornost 
uspořádání a označení ovládacích prvků 
a přístrojů, rychlému rozpoznání nouzových 
situací, smyslu pohybu ovládacích prvků, větrání, 
topení a hluku. 

d) Výhled pilota 
Uspořádání pilotního prostoru musí poskytovat 
dostatečně rozsáhlé, jasné a nezkreslené zorné 
pole pro bezpečný provoz letounu a zabraňovat 
oslnění a odrazům, které by výhled pilota rušily. 
Konstrukční rysy čelních oken pilotního prostoru 
musí dovolovat při atmosférických srážkách 
dostatečný výhled pro normální řízení letu a pro 
provedení přiblížení a přistání. 

e) Opatření pro případy nouze 
Letoun musí být vybaven prostředky, které buď 
automaticky zabrání případům nouze, 
způsobeným předvídatelnými poruchami vybavení 
a soustav, jejichž porucha by ohrozila bezpečnost 
letounu, nebo umožní letové posádce takovým 
případům čelit. Musí být učiněna přiměřená 
opatření, aby nepostradatelné funkce byly 
zachovány po poruchách motoru (motorů) nebo 
soustav, a to v rozsahu, v němž jsou takové 
poruchy uvažovány v omezeních výkonu a 
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provozních omezeních stanovených standardy 
tohoto předpisu a Předpisů L 6/I a L 6/II. 

f) Opatření proti požáru 
Konstrukce letounu a materiály použité na jeho 
výrobu, včetně materiálů interiéru kabiny, 
vyměňovaných při jeho obnovách, musí být 
takové, aby minimalizovaly možnost požáru za letu 
i na zemi a zároveň aby v případě požáru 
minimalizovaly vývin dýmu a toxických plynů. Musí 
být provedena opatření k izolování nebo zjištění 
a uhašení možných ohnisek požáru takovým 
způsobem, který by nebyl příčinou dalšího 
nebezpečí pro letoun. 

g) Hašení požáru 
U letounů, pro něž byla žádost o osvědčení 
předložena od 12. března 2000 včetně, musí být 
systémy hašení požáru nákladových prostorů, 
včetně jejich hasicích látek navrženy tak, aby braly 
v úvahu náhlý a rozsáhlý požár, jaký by mohl být 
způsoben výbušným nebo zápalným zařízením 
nebo nebezpečným zbožím. 

h) Zneschopnění osob na palubě 
1) U letounů o maximální schválené vzletové 

hmotnosti větší než 45 500 kg nebo s počtem 
sedadel pro cestující větším než 60, pro něž 
byla žádost o osvědčení předložena od 12. 
března 2000 včetně, musí být navržena 
bezpečnostní opatření k ochraně proti možným 
případům dekomprese kabiny a proti 
přítomnosti kouře nebo jiných toxických plynů 
včetně plynů způsobených výbušným nebo 
zápalným zařízením nebo nebezpečným 
zbožím, jež by mohly zneschopnit osoby na 
palubě. 

2) Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
u letounů o maximální schválené vzletové 
hmotnosti větší než 5 700 kg, avšak 
nepřesahující 45 500 kg, pro něž byla žádost 
o osvědčení předložena od 12. března 2000 
včetně, byla navržena bezpečnostní opatření 
k ochraně proti možným případům dekomprese 
kabiny a proti přítomnosti kouře nebo jiných 
toxických plynů včetně plynů způsobených 
výbušným nebo zápalným zařízením nebo 
nebezpečným zbožím, jež by mohly 
zneschopnit osoby na palubě. 

i) Ochrana prostoru letové posádky proti kouři 
a výparům 
1) U letounů o maximální schválené vzletové 

hmotnosti větší než 45 500 kg nebo s počtem 

sedadel pro cestující větším než 60, pro něž 
byla žádost o osvědčení předložena od 
12. března 2000 včetně, musí být provedena 
opatření k minimalizaci vnikání kouře, výparů 
a škodlivých par, vytvořených výbuchem nebo 
požárem v letounu, do prostoru letové 
posádky. 

2) Z důvodu zvýšení bezpečnosti je žádoucí, aby 
u letounů o maximální schválené vzletové 
hmotnosti větší než 5 700 kg, avšak 
nepřesahující 45 500 kg, pro něž byla žádost 
o osvědčení předložena od 12. března 2000 
včetně, byla provedena opatření k minimalizaci 
vnikání kouře, výparů a škodlivých par, 
vytvořených výbuchem nebo požárem 
v letounu, do prostoru letové posádky. 

4.1.7 Opatření pro nouzová přistání 

4.1.7.1 Při návrhu letounu musí být pro případ 
nouzového přistání provedena opatření k ochraně 
osob na palubě před požárem, dýmem a toxickými 
plyny a před přímými účinky zpomalujících sil, stejně 
jako před zraněními, vznikajícími působením 
zpomalujících sil na vnitřní vybavení letounu. 

4.1.7.2 Musí být zajištěny prostředky pro 
rychlé opuštění letounu za podmínek, které 
pravděpodobně nastanou po nouzovém přistání. Tyto 
prostředky musí odpovídat maximálnímu 
schválenému počtu cestujících a členů letové posádky 
na palubě letounu. 

4.1.7.3 Vnitřní uspořádání kabiny, rozmístění 
a počet nouzových východů včetně prostředků pro 
lokalizaci a osvětlení těchto východů a přístupových 
cest musí být takové, aby bylo usnadněno rychlé 
opuštění letounu za podmínek, které pravděpodobně 
nastanou po nouzovém přistání. 

4.1.7.4 Na letounech osvědčených pro 
nouzové přistání na vodu musí být provedena 
v návrhu opatření, aby poskytovala co největší záruku 
bezpečného opuštění letounu cestujícími a posádkou 
při nouzovém přistání na vodu. 

4.1.8 Manipulace s letounem na zemi 
Při návrhu letounu musí být provedena dostatečná 
opatření k minimalizaci nebezpečí poškození částí 
letounu, podstatných pro jeho bezpečný provoz, jež by 
mohlo nastat při manipulaci (např. vlečení, zvedání, 
apod.) s letounem na zemi, a které by mohlo zůstat 
nezjištěno. Smí se přihlédnout k ochraně, kterou by 
mohla poskytnout jakákoliv omezení nebo pokyny pro 
takové činnosti. 
 

 


