
ČÁST IVB – HLAVA 7  PŘEDPIS L 8 

14.11.2013 
 IVB - 7 - 1 Oprava č. 1/ČR 

HLAVA 7 – PROVOZNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

7.1 Všeobecná ustanovení 

Provozní omezení, v jejichž mezích je stanoveno 
vyhovění standardům tohoto předpisu, spolu se všemi 
ostatními informacemi nezbytnými pro bezpečný 
provoz vrtulníku, musí být dostupné prostřednictvím 
Letové příručky vrtulníku, označení, štítků nebo jinými 
způsoby, které mohou účinně plnit tento účel. 

7.2 Provozní omezení 

7.2.1 Provozní omezení, která mohou být 
překročena za letu a která jsou kvantitativně 
vymezena, musí být vyjádřena ve vhodných 
jednotkách. Tato omezení musí být opravena, je-li to 
nezbytné, o chyby měření tak, aby letová posádka 
vrtulníku mohla snadno určit jejich dosažení podle 
přístrojů, které má k dispozici. 

7.2.2 Omezení při nakládání 

Omezení při nakládání musí obsahovat všechny krajní 
hodnoty hmotností, poloh těžiště, rozložení hmotností 
a zatížení podlah (viz ust. 1.2.2). 

7.2.3 Omezení rychlosti letu 

Omezení rychlosti letu musí obsahovat všechny 
rychlosti letu (viz ust. 3.5.2), které jsou omezující 
z hlediska pevnosti konstrukce nebo letových 
vlastností vrtulníku nebo z jiných důvodů. Tyto 
rychlosti musí být zjištěny se zřetelem k příslušným 
konfiguracím vrtulníku a souvisejícím činitelům. 

7.2.4 Omezení pohonné soustavy 

Omezení pohonné soustavy musí obsahovat všechna 
omezení stanovená pro různé součásti pohonné 
soustavy tak, jak jsou zastavěny do vrtulníku (viz. ust. 
5.2.5 a 5.2.8.4). 

7.2.5 Omezení nosného rotoru 

Omezení otáček nosného rotoru musí obsahovat 
maximální a minimální otáčky nosného rotoru pro 
režim ztráty výkonu (autorotace) a režim dodávky 
výkonu. 

7.2.6 Omezení pro vybavení a soustavy 

Omezení pro vybavení a soustavy musí obsahovat 
všechna omezení stanovená pro různé vybavení 
a soustavy tak, jak jsou zastavěny ve vrtulníku. 

7.2.7 Různá omezení 

Různá omezení musí obsahovat jakákoliv nezbytná 
omezení se zřetelem k podmínkám, které mohou 
ohrozit bezpečnost vrtulníku (viz ust. 1.2.1). 

7.2.8 Omezení pro letové posádky vrtulníku 

Omezení pro letové posádky vrtulníku musí obsahovat 
údaj o nejmenším počtu členů letové posádky, 
nutném k provozu vrtulníku se zřetelem, mezi jiným, 
k přístupnosti všech nezbytných ovládacích prvků 

a přístrojů příslušným členům posádky a k provádění 
předepsaných nouzových postupů. 

Poznámka: Viz Předpis L 6/III, Provoz letadel, 
kde jsou uvedeny okolnosti, při nichž se posádka 
vrtulníku musí rozšířit o další členy kromě minimální 
posádky vymezené v tomto předpisu. 

7.3 Provozní informace a postupy 

7.3.1 Schválené druhy provozu 

Musí být sestaven seznam konkrétních druhů 
provozu, pro které byl vrtulník uznán způsobilým na 
základě vyhovění příslušným požadavkům letové 
způsobilosti. 

7.3.2 Informace pro nakládání 

Informace pro nakládání musí obsahovat hmotnost 
prázdného vrtulníku spolu s definicí jeho stavu při 
vážení, odpovídající polohou těžiště, vztažným(i) 
bodem(body) a rovinou(rovinami), k nimž jsou 
vztaženy meze poloh těžiště. 

Poznámka: Hmotnost prázdného vrtulníku 
zpravidla neobsahuje hmotnost posádky, užitečného 
nákladu a vyčerpatelného paliva; naproti tomu 
obsahuje hmotnost veškeré pevné přítěže, množství 
nevyčerpatelného paliva, celkového množství oleje, 
chladící kapaliny motorů a hydraulické kapaliny. 

7.3.3 Provozní postupy 

Musí být uveden popis normálních a nouzových 
provozních postupů, které jsou určeny pro určitý 
vrtulník a jsou nezbytné pro jeho bezpečný provoz. 
Musí obsahovat postupy, jimiž je nutno se řídit 
v případě vysazení jednoho nebo více motorů. 

7.3.4 Údaje o vlastnostech vrtulníku 

Musí být uvedeny dostatečné údaje o všech 
důležitých nebo neobvyklých vlastnostech 
charakteristik vrtulníku. 

7.4 Informace o výkonech 

Údaje o výkonech vrtulníku musí být stanoveny 
v souladu s ust. 2.2. Musí obsahovat informace 
týkající se různých konfigurací vrtulníku a související 
výkony pohonné soustavy a důležité rychlosti letu 
spolu s informacemi, které by pomáhaly letové 
posádce vrtulníku dosahovat letové výkony tak, jak 
jsou uvedeny.  

7.5 Letová příručka vrtulníku 

Musí být zpřístupněna Letová příručka vrtulníku. Musí 
jasně označovat určitý vrtulník nebo sérii vrtulníků, pro 
něž platí. Letová příručka vrtulníku musí obsahovat 
alespoň omezení, informace a postupy stanovené 
v ust. 7.2, 7.3, 7.4 a 7.6.1. 
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7.6 Označení a štítky 

7.6.1 Označení a štítky na přístrojích, 
vybavení, ovládacích prvcích, atd., musí obsahovat 
taková omezení a informace, které nezbytně vyžadují 
pozornost letové posádky za letu. 

7.6.2 Pozemnímu personálu musí označení, 
štítky nebo pokyny poskytnout všechny důležité 
informace, aby se při obsluze vrtulníku na zemi (např. 
při vlečení, plnění paliva, atd.) vyvaroval chyb, které 
by mohly zůstat nezpozorovány a které by mohly 
narušit bezpečnost vrtulníku při dalších letech. 

7.7 Zachování letové způsobilosti – 

informace pro údržbu 

7.7.1 Všeobecná ustanovení 

Musí být zpřístupněny informace k využití při 
zpracovávání postupů pro udržování vrtulníku ve 
stavu letové způsobilosti. Takové informace musí 
zahrnovat informace popsané v ust. 7.7.2, 7.7.3 
a 7.7.4. 

7.7.2 Informace pro údržbu 

Informace pro údržbu musí obsahovat popis vrtulníku 
a doporučené metody provádění předepsaných úkolů 

údržby. Taková informace musí zahrnovat směrnice 
pro diagnózu závad. 

7.7.3 Informace programu údržby 

Informace programu údržby musí zahrnovat 
předepsané úkoly údržby a doporučené intervaly, 
v nichž mají tyto úkoly být prováděny. 

Poznámka: Postup vytváření prvních informací 
programu údržby v době typového osvědčování 
letadla bývá někdy označován jako postup výboru pro 
přezkoumání systému údržby (MRB) nebo postup 
vytváření Instrukcí pro zachování letové způsobilosti. 

7.7.4 Závazné požadavky na údržbu 
vyplývající ze schválení Typového návrhu 

Závazné požadavky na údržbu, které byly státem 
projekce určeny jako součást schválení Typového 
návrhu, musí být jako takové označeny a zahrnuty do 
informací o údržbě podle ust. 7.7.3. 

Poznámka: Závazné požadavky určené jako součást 
schválení Typového návrhu se často označují jako 
certifikační požadavky na údržbu (CMR) a/nebo 
omezení letové způsobilosti. 
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