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HLAVA 4 – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A STAVBA

4.1 Všeobecná ustanovení 

4.1.1 Konstrukční řešení a stavba musí být 
v podrobnostech takové, aby poskytovaly dostatečnou 
záruku, že všechny části vrtulníku 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 rovněž zachovávat zásady 
lidských činitelů. 

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

4.1.2 Ověřování pohyblivých součástí 

Funkčnost všech pohyblivých součástí podstatných 
pro bezpečný provoz vrtulníku musí být prokázána, 
aby byla zaručena jejich správná činnost za všech 
provozních podmínek. 

4.1.3 Materiály 

Všechny materiály použité pro součásti vrtulníku, 
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. 

4.1.4 Výrobní postupy 

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

4.1.5 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 
vrtulníku dostane. 

4.1.6 Opatření pro prohlídky 

Musí být provedena dostatečná opatření, umožňující 
jakékoliv nezbytné kontroly, výměny nebo obnovy 
součástí vrtulníku, které si takovou pozornost 
vyžadují, buď pravidelně nebo po provozu v obzvláště 
těžkých podmínkách. 

4.1.7 Kritické části 

Všechny kritické části použité ve vrtulníku musí být 
označeny a musí být stanoveny postupy k zajištění, 
aby během projektování, výroby a po celou dobu 
provozní životnosti kritických částí byla řízena 
požadovaná úroveň integrity těchto částí. 

4.2 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 řídících ploch: 

1) každý ovládací prvek a soustava řízení musí 

pracovat s lehkostí, hladkostí a účinností 

vhodnou pro jeho funkci; 

2) každý prvek každé soustavy řízení letu musí 

být konstruován nebo zřetelně a trvale 

označen tak, aby byla minimalizována 

pravděpodobnost jakékoliv nesprávné 

montáže, která by mohla mít za následek 

nesprávnou činnost soustavy. 

b) Prostředí posádky 

Prostor letové posádky musí umožnit posádce 

obsluhovat ovládací prvky, aniž by obsluha 

vyžadovala zbytečné soustředění posádky nebo ji 

zbytečně unavovala. 

c) Výhled posádky 

Uspořádání prostoru letové posádky musí 

poskytovat dostatečně rozsáhlé, jasné 

a nezkreslené zorné pole pro bezpečný provoz 

vrtulníku za všech předvídatelných provozních 

podmínek, pro něž se požaduje osvědčení. 

d) Opatření pro případy nouze 

Vrtulník musí být vybaven prostředky, které buď 

automaticky zabrání případům nouze, 

způsobeným předvídatelnými poruchami vybavení 

a soustav, které by mohly ohrozit bezpečnost 

vrtulníku, nebo umožní letové posádce takovým 

případům čelit. 

e) Opatření proti požáru 

Vrtulník musí být vybaven dostatečnou ochranou 

proti požáru. 

f) Zneschopnění posádky 

Musí být navržena bezpečnostní opatření 

k ochraně proti přítomnosti toxických plynů, jež by 

za běžných provozních podmínek mohly letovou 

posádku zneschopnit. 

g) Ochrana nákladových prostorů 

 Počínaje 7. březnem 2025 by měly být prvky 

konstrukce vrtulníku související s požární 

ochranou nákladového prostoru, je-li to použitelné, 
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a souhrn prokázaných norem, které byly 

zohledněny při procesu certifikace vrtulníku, 

součástí předepsané dokumentace vrtulníku a 

zpřístupněny provozovateli. 

4.3 Třepetání 

U žádné aerodynamické plochy nesmí docházet 
k třepetání při každé vhodné kombinaci otáček 
a výkonu.  

4.4 Vlastnosti prostoru pro osoby na 

palubě 

4.4.1 Sedadla a poutací zařízení  

Vrtulník musí být vybaven odpovídajícími sedadly 
a poutacími zařízeními pro osoby na palubě, 
navrženými s ohledem na možná letová zatížení 
a zatížení při nouzovém přistání. Zvláštní pozornost 
musí být věnována minimalizaci možných poranění 
osob na palubě okolní konstrukcí během provozu 
vrtulníku. 

4.4.2 Prostředí kabiny  

Soustavy větrání musí být konstruovány tak, aby 
poskytovaly v kabině vyhovující prostředí za všech 
předpokládaných podmínek provozu ve vzduchu i na 
zemi. 

4.5 Ukostření a ochrana proti účinkům 

blesků a statické elektřiny 

4.5.1 Ukostření a ochrana před blesky 
a statickou elektřinou musí být provedeny tak, aby: 

a) chránily vrtulník, jeho soustavy, osoby na palubě 

a každého, kdo přijde s vrtulníkem do styku na 

zemi nebo na vodě před nebezpečnými účinky 

výboje blesku a zasažení elektrickým proudem; a 

b) zabránily nebezpečnému nahromadění elektro-

statického náboje. 

4.5.2 Vrtulník musí být také chráněn před 
katastrofálními účinky blesků. Zvláštní pozornost je 

třeba věnovat volbě materiálů, použitých na konstrukci 
vrtulníku. 

4.6 Opatření pro nouzová přistání 

4.6.1 Při návrhu vrtulníku musí být 
provedena opatření k ochraně osob na palubě před 
požárem a před účinky zpomalení v případě 
nouzového přistání.  

4.6.2 U vrtulníků, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána před 24. únorem 2013, musí být 
zajištěny prostředky pro rychlé opuštění vrtulníku za 
podmínek, které pravděpodobně nastanou po 
nouzovém přistání, a tyto prostředky musí odpovídat 
počtu cestujících a členů posádky na palubě vrtulníku. 
Na vrtulnících osvědčených pro nouzové přistání na 
vodu musí být také provedeny v návrhu opatření, aby 
poskytovala co největší záruku bezpečného opuštění 
vrtulníku cestujícími a posádkou při nouzovém přistání 
na vodu.  

4.6.3 U vrtulníků, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána počínaje 24. únorem 2013, musí 
být zajištěny prostředky pro rychlé opuštění vrtulníku 
za podmínek, které pravděpodobně nastanou po 
nouzovém přistání. Tyto prostředky musí odpovídat 
počtu cestujících a členů posádky na palubě vrtulníku 
a musí být prokázáno, že jsou vhodné pro zamýšlené 
použití. Na vrtulnících osvědčených pro nouzové 
přistání na vodu musí být také provedeny v návrhu 
opatření, aby poskytovala co největší záruku 
bezpečného opuštění vrtulníku cestujícími a posádkou 
při nouzovém přistání na vodu.  

4.7 Manipulace s vrtulníkem na zemi 

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