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ČÁST VI – MOTORY 

HLAVA 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Platnost 

1.1.1 Dle požadavků Hlav IIIB, IVB a V platí 
standardy této Části, s výjimkou danou níže 
uvedenou poznámkou, pro všechny typy motorů, 
použitých jako hlavní pohonné jednotky. Pro typ 
motoru platí standardy této Části platné v době 
podání žádosti o typové schválení příslušnému 
národnímu úřadu.  

Poznámka:  Dále uvedené standardy neobsahují 
kvantitativní specifikace srovnatelné se specifikacemi 
obsaženými v národních předpisech letové 
způsobilosti. V souladu s ust. 1.2.1 Části II mají 
požadavky, vytvořené, přijaté nebo uznané smluvními 
státy, tyto standardy doplňovat. 

1.1.2 Úroveň letové způsobilosti, určená 
příslušnými částmi úplného a podrobného národního 
předpisu pro motory uvedené v ust. 1.1.1, musí být 
alespoň v podstatě rovnocenná celkové úrovni dané 
rámcovými standardy této Části. 

1.2 Zástavba a rozhraní motoru 

1.2.1 Musí být zpřístupněny všechny 
nezbytné informace pro bezpečná a správná rozhraní 
mezi motorem a letadlem. 

1.2.2 Pokyny pro zástavbu musí udávat 
předpoklady týkající se podmínek, které mohou být 
kladeny na motor poté, co je zastavěn do letadla. 

1.3 Údaje o jmenovitých výkonech, 
podmínkách a omezeních 

1.3.1 Musí být udány jmenovité tahy nebo 
výkony a atmosférické podmínky, na nichž jsou 

založeny, a veškeré provozní podmínky a omezení, 
kterými se má řídit provoz motoru. 

1.3.2 V mezích daných ust. 1.3.1 musí 
motor za všech požadovaných letových podmínek 
podávat tah nebo výkon, který je na něm požadován, 
s přihlédnutím k vlivům a podmínkám okolního 
prostředí. 

1.4 Zachování letové způsobilosti – 
informace pro údržbu 

1.4.1 Všeobecná ustanovení 

Musí být zpřístupněny informace k využití při 
zpracovávání postupů pro udržování motoru ve stavu 
letové způsobilosti. Takové informace musí zahrnovat 
informace popsané v ust. 1.4.2, 1.4.3 a 1.4.4. 

1.4.2 Informace pro údržbu 
Informace pro údržbu musí obsahovat popis motoru 
a doporučené metody provádění předepsaných úkolů 
údržby. Taková informace musí zahrnovat směrnice 
pro diagnózu závad. 

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

1.4.4 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. 1.4.3. 
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