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HLAVA 3 – KONSTRUKCE

3.1 Všeobecná ustanovení 

3.1.1 U letounů, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána před 24. únorem 2013, musí být 
konstrukce letounu navržena, vyrobena a opatřena 
pokyny pro údržbu a opravu s cílem zabránit 
katastrofální poruše po celou dobu provozní životnosti 
letounu. 

3.1.2 U letounů, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána počínaje 24. únorem 2013, musí 
být konstrukce letounu navržena, vyrobena a opatřena 
pokyny pro údržbu a opravu s cílem zabránit 
nebezpečné a katastrofální poruše po celou dobu 
provozní životnosti letounu. 

3.2 Hmotnost a její rozložení 

Pokud není stanoveno jinak, musí být vyhověno všem 
konstrukčním standardům v použitelném rozsahu 
hmotností a při jejich nejnepříznivějším rozložení 
v rozsahu provozních omezení, na jejichž základě se 
požaduje osvědčení. 

3.3 Provozní zatížení 

Pokud není stanoveno jinak, vnější zatížení a jim 
odpovídající zatížení setrvačnými nebo odporovými 
silami v důsledku případů zatěžování předepsaných 
v ust. 3.6 musí být považovány za provozní zatížení. 

3.4 Pevnost a deformace 

Při různých případech zatížení, předepsaných v ust. 
3.6, se nesmí žádná část konstrukce letounu 
nebezpečným způsobem deformovat při zatížení až do 
provozního zatížení včetně, a konstrukce letounu musí 
být schopna snést početní zatížení. 

3.5 Rychlosti letu 

3.5.1 Návrhové rychlosti letu 
Musí být stanoveny návrhové rychlosti letu, při nichž 
musí konstrukce letounu odolat odpovídajícím 
zatížením obraty a poryvy. Za účelem zabránit 
nežádoucímu překročení zatížení vlivem obratů 
a atmosférických poruch, musí návrhové rychlosti letu 
poskytovat dostatečnou zásobu pro stanovení 
skutečných provozních omezení rychlosti letu. Kromě 
toho musí být návrhové rychlosti letu dostatečně větší 
než pádová rychlost daného letounu, aby chránily proti 
ztrátě řiditelnosti v turbulentním ovzduší. Současně se 
musí vzít v úvahu návrhová rychlost letu při obratu, 
návrhová cestovní rychlost, návrhová rychlost strmého 
sestupného letu a všechny další návrhové rychlosti 
letu nutné pro konfigurace letounu s prostředky pro 
zvýšení vztlaku nebo jinými zvláštními zařízeními. 

3.5.2 Mezní rychlosti letu 

Mezní rychlosti letu stanovené v souladu s ust. 1.2.1 
na podkladě odpovídajících návrhových rychlostí letu, 
popřípadě s mírou bezpečnosti, musí být uvedeny 
v Letové příručce jako součást provozních omezení 
(viz ust. 7.2). 

3.6 Pevnost 

3.6.1 Všechny prvky konstrukce musí být 
navrženy tak, aby za všech předpokládaných 
provozních podmínek odolaly bez poruchy, trvalých 
deformací nebo ztráty funkčnosti maximálnímu 
předpokládanému zatížení v provozu. Při určování 
těchto zatížení musí být vzaty v úvahu tyto faktory: 
a) předpokládaná provozní životnost letounu; 
b) výskyt prostředí se svislými a vodorovnými poryvy 

se současným uvážením předpokládaných 
odlišností tras letu a spekter zatížení; 

c) spektrum obratů se zřetelem k odlišnostem profilů 
letu a spektrům zatížení; 

d) souměrné a nesouměrné zatížení; 
e) zatížení od země a vody, včetně zatížení při 

pojíždění, přistání a vzletu a zatížení při manipulaci 
na zemi a na vodě; 

f) rozsah rychlostí letounu se zřetelem 
k charakteristikám letounu a provozním omezením; 

g) zatížení od vibrací a třepetání; 
h) koroze nebo jiné postupné zhoršování stavu za 

předpokladu předepsané údržby a různých 
provozních prostředí; a 

i) jakékoliv jiné zatížení, jako například zatížení od 
řízení letounu, zatížení od přetlakování kabiny, 
zatížení od motorů nebo dynamická zatížení 
v důsledku změn ustálené konfigurace. 

3.6.2 Aerodynamická, setrvačná a jiná 
zatížení, vyplývající z přesně stanovených podmínek 
zatěžování, musí být rozložena tak, aby se blížila co 
nejvíce skutečným podmínkám, nebo musí být na 
straně bezpečnosti. 

3.7 Přežitelnost 

Letoun musí být navržen tak, aby poskytl osobám na 
palubě maximální možnou ochranu v případě poruchy 
konstrukce nebo v případě poškození v důsledku 
nárazu na zem, vodu nebo nárazu předmětu. Při 
návrhu se musí uvážit alespoň: 
a) pravděpodobné střety s ptáky; 
b) pohlcování energie drakem letounu, sedadly osob 

na palubě a poutacími zařízeními; 
c) pravděpodobné chování letounu při nouzovém 

přistání na vodu; a 
d) umožnění opuštění letounu v nejkratší možné 

době. 
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3.8 Životnost konstrukce 

3.8.1 U letounů, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána před 24. únorem 2013, musí být 
návrh a výroba letounu ve shodě se zásadami 
přípustnosti poškození, kdekoliv je to proveditelné, 
a musí zaručit „extrémně malou“ pravděpodobnost 
katastrofální poruchy v průběhu provozní životnosti 
s uvážením: 
a) předpokládaného provozního prostředí; 
b) předpokládaného opakovaného zatížení během 

provozu; 
c) předpokládaných vibrací způsobených 

aerodynamickou interakcí nebo vnitřními zdroji; 
d) tepelných cyklů; 
e) náhodného poškození a poškození z diskrétních 

zdrojů; 
f) pravděpodobné koroze nebo jiného postupného 

zhoršování stavu; 
g) předepsané údržby; a 
h) pravděpodobných oprav konstrukce. 

Poznámka: Výkladový materiál k pojmu 
„extrémně malá“ pravděpodobnost je obsažen 
v dokumentu ICAO Doc 9760 (Airworthiness Manual). 

3.8.2 U letounů, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána počínaje 24. únorem 2013, musí 
být návrh a výroba letounu ve shodě se zásadami 
přípustnosti poškození a bezpečnosti při poruše, 
kdekoliv je to proveditelné, a musí zabránit vzniku 
katastrofální poruchy v průběhu provozní životnosti 
s uvážením: 

a) předpokládaného provozního prostředí; 
b) předpokládaného opakovaného zatížení během 

provozu; 
c) předpokládaných vibrací způsobených aero-

dynamickou interakcí nebo vnitřními zdroji; 
d) tepelných cyklů; 
e) náhodného poškození a poškození z diskrétních 

zdrojů; 
f) pravděpodobné koroze nebo jiného postupného 

zhoršování stavu; 
g) rozsáhlého únavového poškození; 
h) předepsané údržby; a 
i) pravděpodobných oprav konstrukce. 

Poznámka: Pojem „kdekoliv je to proveditelné“ se 
zavádí proto, aby bylo zajištěno, že pokud nelze 
dosáhnout účinné konstrukce připouštějící poškození 
v rámci omezení geometrie, proveditelnosti prohlídky 
nebo osvědčené metody konstrukce, může být 
konstrukce navržena v souladu se zásadami 
hodnocení únavy (bezpečné životnosti). Typickými 
příklady konstrukce, ke které nelze přistupovat jako 
ke konstrukci připouštějící poškození, jsou přistávací 
zařízení, uložení motoru a jejich uchycení. 

3.9 Zvláštní činitele 

U letounů, pro něž byla žádost o osvědčení podána 
počínaje 24. únorem 2013, musí být konstrukční prvky 
(např. odlitky, ložiska nebo kování), jejichž pevnost se 
mění s výrobními postupy, zhoršením stavu v provozu 
nebo z jakékoliv jiné příčiny, zohledněny vhodnou 
volbou činitele. 
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