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HLAVA 5 – NOSNÉ ROTORY A POHONNÁ SOUSTAVA 

5.1 Motory 

Standardy Části VI tohoto předpisu platí pro každý 
motor, který je použit jako hlavní pohonná(é) 
jednotka(y) vrtulníku. 

5.2 Nosné rotory a zástavba pohonné 
soustavy 

5.2.1 Všeobecná ustanovení 
Zástavba pohonné soustavy a nosné rotory musí 
vyhovovat standardům Hlavy 4 a standardům ust. 5.2. 

5.2.2 Konstrukční řešení, stavba a funkce 

a) Sestavy nosných rotorů a soustav pohonu rotoru 
spolu s příslušenstvím musí být navrženy 
a vyrobeny tak, aby pracovaly spolehlivě v rozsahu 
stanovených provozních omezení za 
předpokládaných provozních podmínek, jsou-li 
správně přizpůsobeny motoru a zastavěny do 
vrtulníku v souladu s touto Hlavou. 

b) U vrtulníků o maximální schválené vzletové 
hmotnosti větší než 3 175 kg nebo vrtulníků 
osvědčených podle standardu kategorie A musí 
být provedeno posouzení nosných rotorů 
a soustav pohonu rotoru k zajištění, že pracují 
bezpečně v celém rozsahu provozních podmínek. 
V případech, kdy posouzení odhalí poruchu, která 
by bránila bezpečnému pokračování v letu nebo 
přistání vrtulníku, musí být předepsána opatření 
k minimalizaci pravděpodobnosti této poruchy.   

5.2.3 Údaje o jmenovitých výkonech, 
podmínkách a omezeních 
Musí být udány jmenovité výkony a všechny provozní 
podmínky a omezení, kterými se má řídit provoz 
nosných rotorů a soustav pohonu rotoru. 

a) Maximální a minimální otáčky nosného rotoru 
Musí být stanoveny maximální a minimální otáčky 
nosných rotorů poháněných od motorů i 
autorotací. Musí být udány všechny provozní 
podmínky (např. rychlost letu), které mají vliv na 
tato maxima nebo minima. 

b) Signalizace minimálních otáček nosného rotoru 
u jednomotorových vrtulníků a u vícemotorových 
vrtulníků, které nemají schválené zařízení pro 
automatické zvýšení výkonu v případě vysazení 
motoru 

 Jestliže režim letu vrtulníku přiblíží otáčky nosného 
rotoru k mezím s nepracujícími nebo bez 
nepracujících motorů, musí být pilot varován 
jasnou a zřetelnou signalizací. Signalizace 
a počáteční charakteristiky tohoto stavu musí být 

takové, aby umožnily pilotovi po začátku 
signalizace zastavit vývoj tohoto stavu, dostat 
otáčky zpět do předepsaných normálních mezí 
a udržet plnou ovladatelnost vrtulníku. 

5.2.4 Zkoušky 
Nosné rotory a soustavy pohonu rotoru musí 
uspokojivě ukončit zkoušky, nezbytné k zajištění jejich 
uspokojivé a spolehlivé činnosti v mezích udaných 
jmenovitých výkonů, provozních podmínek a omezení. 
Tyto zkoušky musí zahrnovat nejméně: 

a) Provoz. Musí být provedeny zkoušky, které 
potvrdí, že charakteristiky pevnosti a vibrací jsou 
vyhovující, a které prokáží správnou a spolehlivou 
činnost mechanismů pro přestavování listů, 
ovládání rotoru a volného chodu. Vyhovující 
charakteristiky překročení maximálních otáček 
musí prokázány u vrtulníků o maximální schválené 
vzletové hmotnosti větší než 3 175 kg.  

b) Vytrvalost. Musí být provedeny zkoušky 
dostatečného trvání při takových výkonech, 
otáčkách motoru a nosného rotoru a jiných 
provozních podmínkách, které jsou nezbytné 
k prokázání spolehlivosti a životnosti nosných 
rotorů a soustav pohonu rotoru. 

5.2.5 Dodržování provozních omezení 
motoru, nosného rotoru a soustavy pohonu rotoru 
Zástavba pohonné soustavy musí být navržena tak, 
aby motory, nosné rotory a soustavy pohonu rotoru 
byly schopné spolehlivě pracovat v předpokládaných 
provozních podmínkách. Za podmínek stanovených 
v Letové příručce vrtulníku musí být vrtulník schopen 
provozu bez překročení provozních omezení 
stanovených pro motory, nosné rotory a soustavy 
pohonu rotoru v souladu s touto Hlavou a Částí VI. 

5.2.6 Ovládání volného otáčení motoru 
U vrtulníků o maximální schválené vzletové hmotnosti 
větší než 3 175 kg nebo vrtulníků osvědčených podle 
standardu kategorie A, u nichž by se po vysazení 
motoru jeho volným otáčením zvětšilo nebezpečí 
vzniku požáru nebo vážné poruchy konstrukce, musí 
mít posádka prostředky k zastavení motoru za letu 
nebo snížení jeho otáček na bezpečnou hodnotu. 

5.2.7 Opětné spuštění motoru 
Vrtulníky o maximální schválené vzletové hmotnosti 
větší než 3 175 kg nebo vrtulníky osvědčené podle 
standardu kategorie A musí být vybaveny prostředky 
pro opětné spuštění motoru v kterékoliv nadmořské 
výšce až do udané maximální nadmořské výšky. 

5.2.8 Uspořádání a funkce 

5.2.8.1 Nezávislost motorů. U vrtulníků 
kategorie A, pro něž byla žádost o osvědčení podána 
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před 24. únorem 2013, musí být pohonná soustava 
uspořádána a zastavěna tak, aby mohl být každý 
motor spolu s přidruženými systémy nezávisle 
ovládán a provozován nezávisle na ostatních a aby 
existovalo nejméně jedno uspořádání pohonné 
soustavy a systémů, v němž jakákoliv porucha, pokud 
pravděpodobnost jejího výskytu není extrémně malá, 
nemůže způsobit větší ztrátu výkonu, než úplné 
selhání kritického motoru. 

5.2.8.2 Nezávislost motorů a přidružených 
systémů. U vrtulníků kategorie A, pro něž byla žádost 
o osvědčení podána počínaje 24. únorem 2013, musí 
být motory spolu s jejich přidruženými systémy 
uspořádány a izolovány jeden od druhého tak, aby 
umožňovaly, alespoň v jedné konfiguraci, takový 
provoz, že porucha nebo nesprávná činnost 
kteréhokoliv motoru nebo porucha jakéhokoliv 
systému, který může mít vliv na kterýkoliv motor, 
nebude: 

a) bránit pokračování bezpečného provozu 
zbývajícího motoru (zbývajících motorům); nebo 

b) vyžadovat pro udržení bezpečného provozu 
okamžitý zásah kteréhokoliv člena posádky jiný, 
než je normální působení pilota pomocí primárního 
řízení. 

5.2.8.3 Vibrace nosných rotorů a soustav 
pohonu rotoru. Pro nosné rotory a soustavy pohonu 
rotoru musí být určena maximální napětí od vibrací, 
která nesmí překročit hodnoty, jež byly shledány 
bezpečnými pro provoz v rozsahu provozních 
omezení stanovených pro daný vrtulník. 

5.2.8.4 Chlazení. Chladicí soustava musí být 
schopna udržet teploty součástí a provozních kapalin 
pohonné soustavy ve stanovených mezích (viz ust. 
5.2.5) při všech teplotách okolního vzduchu 
schválených pro provoz vrtulníku. V Letové příručce 
vrtulníku musí být uvedeny maximální a minimální 
teploty okolního vzduchu, pro které byla pohonná 
soustava určena jako vhodná. 

5.2.8.5 Přidružené systémy. Palivová 
soustava, olejová soustava, systém nasávaného 
vzduchu motoru a jiné systémy přidružené k pohonné 
soustavě a nosnému rotoru (nosným rotorům) musí 
být schopny zajistit potřeby příslušné jednotky 
v souladu s jejími stanovenými požadavky za všech 
podmínek ovlivňujících funkci systémů (např. výkon 
motoru, polohy a zrychlení vrtulníku, atmosférické 

podmínky, teploty provozních kapalin) v rozsahu 
předpokládaných provozních podmínek. 

5.2.8.6 Ochrana proti požáru. Pro oblasti 
pohonné soustavy, kde je teoretické riziko požáru 
obzvláště velké pro blízkost zdrojů zapálení 
a hořlavých látek, platí kromě všeobecného standardu 
ust. 4.2 e) ještě tyto požadavky: 

a) Izolace. Tyto oblasti musí být izolovány 
žáruvzdorným materiálem od ostatních oblastí 
vrtulníku, kde by vzniklý požár ohrozil pokračování 
v letu a přistání (u vrtulníků o maximální schválené 
vzletové hmotnosti větší než 3 175 kg nebo 
kategorie A) nebo ohrozil bezpečné přistání 
(u ostatních vrtulníků), přičemž je třeba uvažovat 
pravděpodobná místa vzniku a dráhy šíření 
požáru. 

b) Hořlavé kapaliny. Součásti soustav s hořlavými 
kapalinami, umístěné v takových oblastech, musí 
být žáruvzdorné. Každá taková oblast musí 
umožňovat vypuštění kapaliny k minimalizaci rizika 
vyplývajícího z poruchy jakékoliv součásti 
obsahující hořlavé kapaliny. Posádka musí mít 
prostředky k uzavření přívodu hořlavých kapalin do 
takových oblastí, dojde-li k požáru. Existují-li 
v těchto oblastech zdroje hořlavých kapalin, musí 
být celá související soustava v této oblasti, včetně 
nosné konstrukce, žárupevná nebo chráněná kryty 
před účinky požáru. 

c) Zjištění požáru. V případě zástaveb turbínových 
motorů musí být poskytnut dostatečný počet 
hlásičů požáru umístěných tak, aby zaručily rychlé 
zjištění každého požáru, k němuž by mohlo 
v těchto oblastech dojít, vyjma případu, kdy může 
pilot v pilotní kabině za letu požár snadno zjistit. 

d) Hašení požáru. U vrtulníků s turbínovými motory 
o maximální schválené vzletové hmotnosti větší 
než 3 175 kg musí být takové oblasti vybaveny 
hasicím systémem, schopným uhasit každý požár, 
který by v nich pravděpodobně mohl vzniknout, 
pokud úroveň izolace oblasti, množství hořlavin, 
žáruvzdornost konstrukce a ostatní faktory nejsou 
takové, aby žádný požár, který by v oblasti mohl 
vzniknout, neohrožoval bezpečnost daného 
vrtulníku. 

 


