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HLAVA 3 – KONSTRUKCE

3.1 Všeobecná ustanovení 

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

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

Poznámka: Konstrukce zahrnuje drak, podvozek, 
soustavu řízení, listy rotoru a rotorovou hlavu, sloupek 
nosného rotoru a pomocné nosné plochy.  

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. 3.7, 3.8 a 3.9 musí být považovány za provozní 
zatížení. 

3.4 Pevnost a deformace 

Při různých případech zatížení, předepsaných v ust. 
3.7, 3.8 a 3.9, se nesmí žádná část konstrukce 
vrtulníku nebezpečným způsobem deformovat při 
zatížení až do provozního zatížení včetně 
a konstrukce vrtulníku 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 vrtulníku odolat odpovídajícím 
zatížením obraty a poryvy v souladu s ust. 3.7. 

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 vrtulníku jako součást provozních 
omezení (viz ust. 7.2.3). Jsou-li mezní rychlosti funkcí 
hmotnosti, rozložení hmotnosti, nadmořské výšky, 
otáček nosného rotoru, výkonu nebo jiných faktorů, 

musí být mezní rychlosti stanoveny na základě kritické 
kombinace těchto faktorů. 

3.6 Omezení rozsahu otáček 
nosného(ých) rotoru(ů) 

Musí být stanoven rozsah otáček nosného(ých) 
rotoru(ů), který: 

a) zabezpečuje při dodávce výkonu přiměřenou 
rezervu pro změny otáček nosného rotoru, k nimž 
dochází při každém obratu, a je ve shodě 
s použitým regulátorem nebo synchronizátorem 
otáček. 

b) při ztrátě výkonu dovolí provést každý vhodný 
obrat za autorotace v celém rozsahu rychlostí letu 
a hmotností, pro který se požaduje osvědčení. 

3.7 Zatížení 

3.7.1 Případy letových zatížení, uvedené 
v ust. 3.7, 3.8 a 3.9 se musí uvažovat pro rozsah 
a rozložení hmotností předepsaných v ust. 3.2, 
rozsahy otáček nosného rotoru stanovené v ust. 3.6 
a při rychlostech letu určených podle ust. 3.5.1. Musí 
se uvažovat případy nesouměrného i souměrného 
zatížení. Aerodynamická, setrvačná a jiná zatížení, 
vyplývající z určených podmínek zatěžování, musí být 
rozložena způsobem blížícím se co nejvíce 
skutečným podmínkám, nebo musí být na straně 
bezpečnosti. 

3.7.2 Zatížení obraty 
Zatížení obraty musí být vypočtena na základě 
násobků přiměřených obratům, povoleným provozními 
omezeními. Nesmějí být menší než hodnoty, které 
jsou ze zkušenosti postačující pro předpokládané 
provozní podmínky. 

3.7.3 Zatížení poryvy 
Zatížení poryvy musí být vypočtena pro vertikální 
a horizontální rychlosti poryvů, které jsou podle 
statistických nebo jiných důkazů postačující pro 
předpokládané provozní podmínky. 

3.8 Zatížení od země a vody 

3.8.1 Konstrukce musí být schopna odolávat 
všem zatížením způsobeným reakcemi povrchu země 
nebo vody, k nimž dochází při spouštění, pojíždění na 
zemi a na vodě, nadzdvihnutí, dosednutí a vlivem 
brždění nosného rotoru. 

3.8.2 Případy přistání 
Případy přistání při maximální schválené vzletové 
hmotnosti a při maximální schválené přistávací 
hmotnosti musí zahrnovat takové souměrné  
a nesouměrné polohy vrtulníku při dotyku se zemí 
nebo s vodou, takové rychlosti klesání a takové jiné 
faktory ovlivňující zatížení působící na konstrukci, 
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které se mohou vyskytnout v předpokládaných 
provozních podmínkách. 

3.9 Různá zatížení 

Kromě zatížení obraty a poryvy nebo v souvislosti 
s nimi a se zatížením od země a od vody se musí brát 
v úvahu všechna ostatní zatížení (zatížení od řízení 
vrtulníku, řídicí síly pilota, krouticího momentu motoru, 
zatížení v důsledku změn konfigurace, vnější zatížení, 
atd.), která se pravděpodobně vyskytnou 
v předpokládaných provozních podmínkách. 

3.10 Únavová pevnost 

Pevnost a technologie výroby konstrukce vrtulníku 
musí být takové, aby zabránily katastrofální únavové 

poruše konstrukce v důsledku opakovaných 
a vibračních zatížení za předpokládaných provozních 
podmínek. Musí být uvážena degradace vlivem okolí, 
náhodné poškození a další pravděpodobné poruchy. 

3.11 Zvláštní činitele 

Konstrukční prvky (např. odlitky, ložiska nebo kování), 
jejichž pevnost se mění s výrobními postupy, 
zhoršením stavu v provozu nebo z jakékoliv jiné 
příčiny, musí být zohledněny vhodnou volbou činitele. 
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