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2) není volná dostatečná kapacita v systému letového zapisovače, 

 

3) je požadována změna vybavení, které dodává údaje. 

 

e) Pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 27 000 kg, nemusí být, je-

li to přijatelné pro úřad, zapisovány tyto parametry: 15b v tabulce A dodatku 1 k OPS 1.720 a 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 v tabulce B dodatku 1, je-li splněna některá z těchto 

podmínek: 

 

1) snímač není k dispozici, 

 

2) není volná dostatečná kapacita v systému zapisovače letových údajů, 

 

3) je požadována změna vybavení, které dodává údaje, 

 

4) pro navigační údaje (výběr kmitočtu NAV, vzdálenost DME, zeměpisná šířka, 

zeměpisná délka, traťová rychlost a snos) nejsou signály k dispozici v digitální 

podobě. 

 

f) Je-li to přijatelné pro úřad, nemusí být zapisovány samostatné parametry, které lze odvodit 

výpočtem z jiných zapisovaných parametrů. 

 

g) Údaje musí být získávány z palubních zdrojů umožňujících přesnou korelaci s informacemi 

zobrazovanými letové posádce. 
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h) Zapisovač letových údajů musí začít zapisovat údaje dříve, než se letoun začne pohybovat 

vlastní silou, a musí se zastavit, jakmile letoun přestane být schopen pohybu vlastní silou. 

 

i) Zapisovač letových údajů musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve vodě. 

 

OPS 1.725 

Zapisovače letových údajů–3 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.725) 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s turbínovým pohonem, jemuž bylo individuální 

osvědčení letové způsobilosti vydáno poprvé před 1. červnem 1990 a který má maximální 

schválenou vzletovou hmotnost větší než 5 700 kg, není-li vybaven zapisovačem letových 

údajů, který používá digitální metodu zápisu a ukládání údajů do paměti a metodu 

pohotového vyhledávání takových údajů v paměťovém médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajů musí být schopen uchovat údaje zapsané alespoň za posledních 

25 hodin jeho provozu. 

 

c) Zapisovač letových údajů musí ve vztahu k záznamu času zapisovat: 

 

1) parametry uvedené v tabulce A dodatku 1 k OPS 1.725. 
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2) pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 27 000 kg typu, 

jemuž bylo první typové osvědčení vydáno po 30. září 1969, dodatečné parametry 6 

až 15b v tabulce B dodatku 1 k OPS 1.725 tohoto bodu. Je-li to přijatelné pro úřad, 

nemusí být zapisovány tyto parametry: 13, 14 a 15b v tabulce B dodatku 1 k OPS 

1.725, je-li splněna některá z těchto podmínek: 

 

i) snímač není k dispozici, 

 

ii) není volná dostatečná kapacita v systému letového zapisovače, 

 

iii) je požadována změna vybavení, které dodává údaje a 

 

3) je-li volná dostatečná kapacita v systému letového zapisovače, je-li k dispozici snímač 

a nepožaduje se změna vybavení, které dodává údaje: 

 

i) pro letouny, jimž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti poprvé vydáno 

1. ledna 1989 nebo později a které mají maximální schválenou vzletovou 

hmotnost více než 5 700 kg, nejvýše však 27 000 kg, parametry 6 až 15b v 

tabulce B dodatku 1 k OPS 1.725 a 

 

ii) pro letouny, jimž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti poprvé vydáno 

1. ledna 1987 nebo později a které mají maximální schválenou vzletovou 

hmotnost více než 27 000 kg, zbývající parametry tabulky B dodatku 1 k OPS 

1.725. 
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d) Je-li to přijatelné pro úřad, nemusí být zapisovány samostatné parametry, které lze odvodit 

výpočtem z jiných zapisovaných parametrů. 

 

e) Údaje musí být získávány z palubních zdrojů umožňujících přesnou korelaci s informacemi 

zobrazovanými letové posádce. 

 

f) Zapisovač letových údajů musí začít zapisovat údaje dříve, než se letoun začne pohybovat 

vlastní silou, a musí se zastavit, jakmile letoun přestane být schopen pohybu vlastní silou. 

 

g) Zapisovač letových údajů musí mít zařízení usnadňující určení jeho polohy ve vodě. 

 

OPS 1.727 

Kombinovaný zapisovač 

 

a) Splnění požadavků na zapisovač hlasu v pilotním prostoru a zapisovač letových údajů může 

být dosaženo: 

 

1) jedním kombinovaným zapisovačem, musí-li být letoun vybaven pouze zapisovačem 

hlasu v pilotním prostoru nebo zapisovačem letových údajů; nebo 

 

2) jedním kombinovaným zapisovačem, musí-li být letoun s maximální schválenou 

vzletovou hmotností 5 700 kg nebo menší vybaven zapisovačem hlasu v pilotním 

prostoru a zapisovačem letových údajů; nebo 
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3) dvěma kombinovanými zapisovači, musí-li být letoun s maximální schválenou 

vzletovou hmotností větší než 5 700 kg vybaven zapisovačem hlasu v pilotním 

prostoru a zapisovačem letových údajů. 

 

b) Kombinovaným zapisovačem je letový zapisovač, který zapisuje: 

 

1) veškerou hlasovou komunikaci a zvukové prostředí podle požadavků příslušného bodu 

o zapisovači hlasu v pilotním prostoru a 

 

2) všechny parametry požadované příslušným bodem o zapisovači letových údajů se 

stejnými specifikacemi požadovanými těmito body. 
 

OPS 1.730 

Sedadla, dvoubodové, vícebodové pásy a dětská poutací zařízení 
 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li vybaven: 

 

1) sedadlem nebo lůžkem pro každou osobu starší dvou let; 

 

2) bezpečnostním pásem, dvoubodovým, tříbodovým (se šikmým ramenním popruhem) 

nebo vícebodovým pro použití na každém sedadle pro cestujícího staršího dvou let; 

 

3) doplňujícím dětským pásem nebo jiným poutacím zařízením pro každé malé dítě; 
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4) s výjimkou uvedenou v bodě b) vícebodovým bezpečnostním pásem s ramenními 

popruhy pro každé sedadlo člena letové posádky a pro každé sedadlo vedle sedadla 

pilota se zařízením, které samočinně zadrží trup sedící osoby v případě velkého 

zpomalení; 

 

5) s výjimkou uvedenou v bodě b) vícebodovým bezpečnostním pásem s ramenními 

popruhy pro každé sedadlo palubních průvodčích a pozorovatele. Tento požadavek 

však nevylučuje používání sedadel pro cestující dodatečnými palubními průvodčími; a 

 

6) sedadly pro palubní průvodčí umístěnými blízko nouzových východů na úrovni 

podlahy vyjma případů, kdy je přijatelné jiné umístění palubních průvodčích, pokud 

by zlepšilo nouzovou evakuaci cestujících. Taková sedadla musí být obrácena ve 

směru nebo proti směru letu v rozmezí 15° vůči podélné ose letounu. 

 

b) Všechny bezpečnostní pásy s ramenními popruhy musí mít jednobodové rozpínání. 

 

c) Tříbodové bezpečnostní pásy jsou přípustné v letounech s maximální schválenou vzletovou 

hmotností nepřekračující 5700 kg a dvoubodové bezpečnostní pásy v letounech s maximální 

schválenou vzletovou hmotností nepřekračující 2730 kg místo vícebodových bezpečnostních 

pásů s ramenními popruhy v případech, kdy není přiměřeně proveditelné zastavění 

vícebodových bezpečnostních pásů. 
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OPS 1.731 

Signalizace „Připoutejte se“ a „Nekuřte“ 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, v němž z pilotního prostoru nejsou vidět všechna sedadla 

pro cestující, není-li letoun vybaven prostředky signalizujícími všem cestujícím a palubním 

průvodčím povinnost připoutat se a zákaz kouření. 

 

OPS 1.735 

Vnitřní dveře a závěsy 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li zastavěno toto vybavení: 

 

a) letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 19 

musí mít mezi prostorem pro cestující a pilotním prostorem uzamykatelné dveře se štítkem 

„Pouze pro posádku“, které zabrání cestujícím otevírat je bez dovolení člena letové posádky; 

 

b) každé dveře oddělující prostor pro cestující od prostoru vybaveného nouzovým východem 

musí být opatřeny prostředkem pro jejich otevření. Tento prostředek musí být snadno 

přístupný; 
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c) je-li nezbytné projít dveřmi nebo závěsem, který odděluje kabinu cestujících od jiných 

prostorů, k dosažení předepsaného nouzového východu z některého sedadla pro cestující, 

musí být tyto dveře nebo závěsy vybaveny prostředkem, který je zajistí v otevřené poloze; 

 

d) na každých vnitřních dveřích nebo v blízkosti každého závěsu, kterými vede cesta k 

nouzovému východu pro cestující, musí být štítek označující, že musí být zajištěny v otevřené 

poloze během vzletu a přistání, a 

 

e) prostředek umožňující každému členu posádky odemknout kterékoli dveře, které jsou 

normálně přístupné pro cestující a mohou být jimi zamčeny. 

 

OPS 1.745 

Soupravy první pomoci  

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li vybaven předepsanými soupravami první 

pomoci, snadno přístupnými k použití v počtech podle níže uvedené tabulky: 

 

Počet zastavěných 

sedadel cestujících 

Počet požadovaných 

souprav první pomoci 

0 až 99 1 

100 až 199 2 

200 až 299 3 

300 a více 4 
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b) Provozovatel zajistí, aby soupravy první pomoci byly: 

 

1) pravidelně kontrolovány, aby se v možné míře potvrdilo, že jejich obsah je udržován 

ve stavu nezbytném k zamýšlenému použití, a 

 

2) pravidelně doplňovány podle pokynů na jejich štítcích nebo podle okolností. 

 

OPS 1.755 

Lékařské soupravy první pomoci 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 30, není-li vybaven lékařskou soupravou první pomoci, 

pokud jakýkoli bod plánované trati je vzdálen více než 60 minut letu (normální cestovní 

rychlostí) od letiště, na němž lze počítat s kvalifikovanou lékařskou pomocí. 

 

b) Velitel letadla zajistí, aby léky byly podávány pouze lékaři, ošetřovatelkami nebo podobně 

kvalifikovanými osobami. 

 

c) Podmínky pro přepravu 

 

1) Balení lékařských souprav první pomoci musí být prachotěsné a vodotěsné a soupravy 

musí být přepravovány za bezpečnostních podmínek, pokud možno v pilotním prostoru. 
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2) Provozovatel zajistí, aby lékařské soupravy první pomoci byly: 

 

i) pravidelně kontrolovány, aby se v možné míře potvrdilo, že jejich obsah je 

udržován ve stavu nezbytném k zamýšlenému použití, a 

 

ii) pravidelně doplňovány podle pokynů na jejich štítcích nebo podle okolností. 

 

OPS 1.760 

Kyslík pro první pomoc 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s přetlakovou kabinou, na jehož palubě je předepsána 

přítomnost palubních průvodčích, ve výškách nad 25 000 ft, není-li vybaven zásobou 

neředěného kyslíku pro cestující, kteří by po ztrátě přetlaku v kabině mohli potřebovat kyslík 

z fyziologických důvodů. Množství kyslíku se vypočte s použitím průměrného průtoku 

alespoň 3 litry suchého kyslíku za minutu na osobu při tlaku standardní teploty (STPD) a 

musí být zajištěno pro celou dobu letu po ztrátě přetlaku v kabině při kabinové výšce větší než 

8000 ft nejméně pro 2 % přepravovaných cestujících, v každém případě však nejméně pro 

jednu osobu. Musí být k dispozici dostatečný počet dýchacích přístrojů, nejméně však dva, a 

prostředek, aby palubní průvodčí mohli použít zásoby kyslíku. 

 

b) Množství kyslíku pro první pomoc požadované pro určitý let musí být určeno na základě 

tlakových výšek v kabině a doby letu podle provozních postupů stanovených pro každý let a 

trať. 
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c) Poskytnuté kyslíkové vybavení musí být schopno dodávat každému uživateli nejméně 4 litry 

suchého kyslíku za minutu při tlaku standardní teploty (STPD). Je možno poskytnout 

prostředky k omezení průtoku, nikoli však na méně než 2 litry kyslíku STPD za minutu 

v jakékoli výšce. 

 

OPS 1.770 

Doplňková dodávka kyslíku – letouny s přetlakovou kabinou 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.770) 

a) Obecně 

 

1) Provozovatel nesmí provozovat letoun s přetlakovou kabinou ve výškách nad 10 000 ft, 

který nemá vybavení pro doplňkovou dodávku kyslíku schopné uchovávat a dodávat 

množství kyslíku předepsané tímto bodem. 

 

2) Požadované množství doplňkového kyslíku se určí na základě tlakové výšky v kabině, 

doby letu a předpokladu, že k poruše udržování tlaku v kabině dojde v tlakové výšce 

nebo bodu letu, který je nejkritičtější z hlediska potřeby kyslíku, a že po takové poruše 

provede letoun sestup do bezpečné výšky pro danou trať umožňující bezpečné 

pokračování letu a přistání v souladu s nouzovými postupy uvedenými v letové 

příručce. 
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3) Tlaková výška v kabině se po poruše přetlakování kabiny pokládá za tlakovou výšku 

odpovídající výšce letu, nebylo-li úřadu prokázáno, že žádná pravděpodobná porucha 

kabiny nebo systému přetlakování kabiny nemůže mít za následek tlakovou výšku v 

kabině odpovídající výšce letu. V tomto případě lze k určení doplňkové dodávky 

kyslíku použít tuto menší tlakovou výšku v kabině. 

 

b) Požadované kyslíkové vybavení a dodávka kyslíku 

 

1) Členové letové posádky 

 

i) Každému členu letové posádky konajícímu službu v pilotním prostoru musí být 

zajištěna doplňková dodávka kyslíku podle dodatku 1. Pro účely dodávky kyslíku 

jsou všechny osoby v pilotním prostoru, kterým je kyslík dodáván ze zdrojů 

kyslíku pro letovou posádku, považovány za členy letové posádky vykonávající 

službu v pilotním prostoru. Osoby sedící na sedadlech v pilotním prostoru, kterým 

není dodáván kyslík ze zdrojů pro letovou posádku, se pro účely dodávky kyslíku 

pokládají za cestující. 

 

ii) Pro účely dodávky kyslíku se členové letové posádky, kteří nejsou zahrnuti 

v bodě b) 1) i), pokládají za cestující. 

 

iii) Kyslíkové masky musí být uloženy tak, aby byly v bezprostředním dosahu členů 

letové posádky sedících na jim přidělených pracovních místech. 
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iv) Kyslíkové masky pro potřeby členů letových posádek letounů s přetlakovou 

kabinou provozovaných ve výškách nad 25 000 ft musí být typu umožňujícího 

rychlé nasazení masky. 

 

2) Palubní průvodčí, dodateční členové posádky a cestující 

 

i) Palubním průvodčím a cestujícím musí být zajištěna doplňková dodávka kyslíku podle 

dodatku 1 vyjma případu, kdy se použije níže uvedený bod v). Palubní průvodčí 

přepravovaní nad minimální předepsaný počet a dodateční členové posádky se pro účely 

dodávky kyslíku pokládají za cestující. 

 

ii) Letouny určené k provozu v tlakových výškách větších než 25 000 ft musí mít zajištěn 

dostatek záložních kyslíkových masek a vývodů nebo dostatek přenosných kyslíkových 

souprav s maskami pro použití každým palubním průvodčím z předepsaného počtu. 

Vývody kyslíku nebo přenosné kyslíkové soupravy musí být v kabině rozmístěny 

rovnoměrně, aby byla zajištěna okamžitá dostupnost kyslíku pro každého palubního 

průvodčího z předepsaného počtu bez ohledu na to, kde se nachází v okamžiku poruchy 

udržování tlaku v kabině. 

 

iii) Letouny určené k provozu v tlakových výškách větších než 25 000 ft musí mít pro 

každou osobu na palubě, ať sedí kdekoli, okamžitě dostupnou dýchací soupravu 

připojenou ke zdroji kyslíku. Celkový počet dýchacích souprav a vývodů kyslíku musí 

být nejméně o 10 % větší než počet sedadel. Tyto nadpočetné soupravy musí být 

rovnoměrně rozloženy po celé kabině. 
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iv) Letouny určené k provozu v tlakových výškách větších než 25 000 ft nebo letouny, 

které nemohou bezpečně sestoupit během 4 minut do tlakové výšky 13 000 ft, jsou-li 

provozovány ve výškách do 25 000 ft, a kterým bylo vydáno první individuální 

osvědčení letové způsobilosti 9. listopadu 1998 nebo později, musí být vybaveny 

kyslíkovým vybavením samočinně uváděným do provozu a okamžitě dostupným každé 

osobě na palubě, ať sedí kdekoli. Celkový počet dýchacích souprav a vývodů kyslíku 

musí být nejméně o 10 % větší než počet sedadel. Tyto nadpočetné soupravy musí být 

rovnoměrně rozloženy po celé kabině. 

 

v) Požadavky na dodávku kyslíku podle dodatku 1 pro letouny bez osvědčení pro provoz 

ve výškách nad 25 000 ft mohou být sníženy tak, aby zásoba postačovala na dobu letu 

při tlakové výšce v kabině mezi 10 000 ft a 13 000 ft pro předepsaný počet palubních 

průvodčích a pro nejméně 10 % cestujících, jestliže v každém bodu prolétávané trati 

jsou tyto letouny schopny bezpečně sestoupit během 4 minut do tlakové výšky v kabině 

13 000 ft. 

OPS 1.775 

Doplňková dodávka kyslíku – letouny bez přetlakové kabiny 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.775) 

 

a) Obecně 

 

1) Provozovatel nesmí ve výškách nad 10 000 ft provozovat letoun bez přetlakové kabiny, 

který nemá vybavení pro doplňkovou dodávku kyslíku schopné uchovávat a dodávat 

předepsané množství kyslíku. 
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2) Množství doplňkového kyslíku požadované z hlediska životní potřeby pro daný let se 

určí na základě výšek a doby letu podle provozních postupů stanovených pro každý let v 

provozní příručce a v souladu s nouzovými postupy přesně vymezenými v této příručce. 

 

3) Letoun určený k provozu v tlakových výškách nad 10 000 ft musí mít vybavení schopné 

uchovávat a dodávat předepsané množství kyslíku. 

 

b) Požadavky na dodávku kyslíku 

 

1) Členové letové posádky. Každému členu letové posádky konajícímu službu v pilotním 

prostoru musí být zajištěna doplňková dodávka kyslíku podle dodatku 1. Pro účely 

dodávky kyslíku jsou všechny osoby v pilotním prostoru, kterým je kyslík dodáván ze 

zdrojů kyslíku pro letovou posádku, považovány za členy letové posádky vykonávající 

službu v pilotním prostoru. 

 

2) Palubní průvodčí, dodateční členové posádky a cestující. Palubním průvodčím a 

cestujícím musí být zajištěna doplňková dodávka kyslíku podle dodatku 1. Palubní 

průvodčí přepravovaní nad minimální předepsaný počet a dodateční členové posádky se 

pro účely dodávky kyslíku pokládají za cestující. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 275 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

OPS 1.780 

Ochranné dýchací vybavení posádky 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s přetlakovou kabinou nebo letoun bez přetlakové 

kabiny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5700 kg nebo s konfigurací 

s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 19, pokud:  

 

1) letoun nemá pro každého člena letové posádky konajícího službu v pilotním prostoru 

vybavení k ochraně očí, nosu a úst a k dodávce kyslíku po dobu nejméně 15 minut. 

Dodávku kyslíku pro ochranné dýchací vybavení může poskytovat doplňková dodávka 

kyslíku podle OPS 1.770 b) 1) nebo OPS 1.775 b) 1). Tvoří-li letovou posádku více než 

jedna osoba a na palubě není palubní průvodčí, musí být na palubě přenosné ochranné 

dýchací vybavení k ochraně očí, nosu a úst jednoho člena letové posádky a k dodávce 

dýchatelného vzduchu po dobu nejméně 15 minut, a 

 

2) letoun není vybaven dostatečným počtem přenosných ochranných dýchacích vybavení k 

ochraně očí, nosu a úst a k dodávce dýchatelného vzduchu po dobu nejméně 15 minut 

pro předepsaný počet palubních průvodčích. 

 

b) Ochranné dýchací vybavení určené pro letovou posádku musí být vhodně umístěno v pilotním 

prostoru a musí být snadno přístupné pro okamžité použití každým z předepsaného počtu 

členů letové posádky na jeho přiděleném pracovním místě. 

 

c) Ochranné dýchací vybavení určené k použití palubními průvodčími musí být zastavěno blízko 

pracovního místa každého z předepsaného počtu palubních průvodčích. 
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d) Další snadno přístupné přenosné ochranné dýchací vybavení musí být k dispozici a umístěno 

blízko ručních hasicích přístrojů podle OPS 1.790 c) a d) vyjma případu, kdy je hasicí přístroj 

umístěn v nákladovém prostoru a kdy ochranné dýchací vybavení musí být uloženo vně 

nákladového prostoru, ale blízko jeho vchodu. 

 

e) Ochranné dýchací vybavení nesmí bránit komunikaci požadované podle OPS 1.685, OPS 

1.690, OPS 1.810 a OPS 1.850. 

 
 

OPS 1.790 

Ruční hasicí přístroje 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li vybaven ručními hasicími přístroji pro použití 

v pilotním prostoru, prostoru pro cestující a v nákladových prostorech a palubních bufetech, jsou-li 

v letounu, v souladu s těmito ustanoveními: 

 

a) druh a množství hasicích látek musí být vhodné pro druhy požárů, které mohou 

pravděpodobně vzniknout v prostoru, pro nějž je hasicí přístroj určen, a v prostorech pro 

osoby na palubě musí minimalizovat nebezpečí koncentrace jedovatých plynů; 

 

b) v pilotním prostoru musí být pro použití letovou posádkou vhodně umístěn nejméně jeden 

ruční hasicí přístroj plněný halonem 1211 (bromchlórdifluormetan, CBrCIF2) nebo 

rovnocennou hasicí látkou; 

 

c) nejméně jeden ruční hasicí přístroj musí být umístěn nebo být snadno dostupný pro použití 

v každém samostatném palubním bufetu, který není na hlavní palubě pro cestující; 
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d) nejméně jeden ruční hasicí přístroj musí být snadno dostupný pro použití v každém 

nákladovém nebo zavazadlovém prostoru třídy A nebo třídy B a v každém nákladovém 

prostoru třídy E přístupném za letu pro posádku a 

 

e) v prostoru(ech) pro cestující musí být vhodně umístěn alespoň níže uvedený počet ručních 

hasicích přístrojů: 

 

Konfigurace 
s maximálním 

schváleným počtem 
sedadel pro cestující 

Počet hasicích 
přístrojů 

7 až 30 1 
31 až 60 2 
61 až 200 3 

201 až 300 4 

301 až 400 5 

401 až 500 6 

501 až 600 7 

601 nebo více 8 

 

Jsou-li předepsány dva nebo více hasicích přístrojů, musí být v prostoru pro cestující 

rozmístěny rovnoměrně; 
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f) nejméně jeden z předepsaných hasicích přístrojů umístěných v prostoru pro cestující v letounu 

s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující nejméně 31 a nejvýše 

60 a nejméně dva z hasicích přístrojů umístěných v prostoru pro cestující v letounu s 

konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující 61 nebo větším musí 

obsahovat jako hasicí látku halon 1211 (bromchlórdifluormetan, CBrCIF2) nebo rovnocennou 

hasicí látku. 

 

OPS 1.795 

Havarijní sekery a páčidla 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 

5700 kg nebo s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším 

než 9, není-li vybaven nejméně jednou sekerou nebo páčidlem umístěným v pilotním 

prostoru. Je-li letoun schválen s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro 

cestující větším než 200, musí být na palubě další sekera nebo páčidlo umístěné v prostoru 

nejzadnějšího palubního bufetu nebo v jeho blízkosti. 

 

b) Sekery a páčidla umístěná v prostoru pro cestující nesmí být pro cestující viditelná. 
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OPS 1.800 

Označení míst pro vniknutí do trupu letadla 

 

Provozovatel zajistí, aby určená místa vhodná pro vniknutí záchranných čet do trupu letounu 

v naléhavém případě, jsou-li označena, byla označena tak, jak je znázorněno níže. Barva značení 

musí být červená nebo žlutá, a pokud je to nutné ke zvětšení kontrastu s podkladem, lemovaná bíle. 

Je-li vzdálenost mezi rohovými značkami větší než 2 metry, musí se mezi ně vložit značky 9 cm x 

3 cm tak, aby vzdálenost mezi dvěma značkami nebyla větší než 2 metry. 

 

 
 

OPS 1.805 

Prostředky pro nouzovou evakuaci 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s výškou dolního rámu nouzových východů pro 

cestující, který: 

 

1) je výše než 1,83 m (6 ft) nad zemí, stojí-li letoun na zemi s vysunutým přistávacím 

zařízením; nebo 
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2) by byl výše než 1,83 m (6 ft) nad zemí po sklopení nebo nevysunutí jedné nebo více noh 

přistávacího zařízení letounu, o jehož typové osvědčení bylo žádáno poprvé 

1. dubna 2000 nebo později, 

 

není-li vybaven u každého východu, pro který platí bod 1) nebo 2), dostupným 

vybavením nebo zařízením umožňujícím cestujícím a posádce dostat se v nouzi 

bezpečně na zem. 

 

b) Toto vybavení nebo zařízení nemusí být u nouzových východů nad křídly, jestliže označené 

místo na konstrukci letounu, kde končí úniková cesta, je méně než 1,83 m (6 ft) nad zemí, 

stojí-li letoun s vysunutým přistávacím zařízením na zemi a jsou-li jeho vztlakové klapky v 

přistávací nebo vzletové poloze podle toho, ve které poloze jsou výše nad zemí. 

 

c) Letouny, u nichž je předepsán zvláštní nouzový východ pro letovou posádku a: 

 

1) jejichž nejnižší bod je výše než 1,83 m (6 ft) nad zemí, stojí-li letoun na zemi s 

vysunutým přistávacím zařízením; nebo, 

 

2) jejichž nejnižší bod by byl výše než 1,83 m (6 ft) nad zemí po sklopení nebo nevysunutí 

jedné nebo více noh přistávacího zařízení, jedná-li se o letoun, o jehož typové osvědčení 

bylo poprvé žádáno 1. dubna 2000 nebo později, 

 

musí být vybaveny prostředkem, který všem členům letové posádky pomůže sestoupit v 

nouzi bezpečně na zem. 
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OPS 1.810 

Megafony 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 60 a s jedním nebo více cestujícími na palubě, není-li 

vybaven přenosnými bateriovými megafony snadno dostupnými pro použití členy posádky při 

evakuaci letounu v nouzi v níže uvedených počtech: 

 

1) pro každou palubu cestujících: 

 

Konfigurace 
sedadel pro 

cestující 

Předepsaný 
počet megafonů 

61 až 99 1 

100 nebo více 2 

 

2) Pro letouny s více než jednou palubou pro cestující je předepsán nejméně jeden megafon ve 

všech případech, kdy je celková konfigurace sedadel pro cestující větší než 60. 
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OPS 1.815 

Nouzové osvětlení 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s cestujícími na palubě s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9, není-li vybaven nouzovým osvětlením 

napájeným ze samostatného zdroje k usnadnění evakuace letounu. Systém nouzového 

osvětlení musí obsahovat: 

 

1) u letounů s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující větším 

než 19: 

 

i) zdroje napájení celkového osvětlení kabiny; 

 

ii) vnitřní osvětlení v prostorech nouzových východů na úrovni podlahy a 

 

iii) osvětlené označení nouzových východů a směru k nouzovým východům; 

 

iv) u letounů, pro něž byla podána žádost o typové osvědčení nebo o rovnocenné 

osvědčení před 1. květnem 1972, vnější nouzové osvětlení pro noční lety u všech 

nouzových východů na křídla a u nouzových východů, u nichž se požadují 

prostředky k usnadnění opuštění letounu; 

 

v) u letounů, pro něž byla podána žádost o typové osvědčení nebo o rovnocenné 

osvědčení 1. května 1972 nebo později, vnější nouzové osvětlení pro noční lety u 

všech nouzových východů pro cestující; 
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vi) u letounů, jimž bylo typové osvědčení vydáno poprvé 1. ledna 1958 nebo později, 

soustavu značení únikové cesty v blízkosti podlahy v prostoru(ech) pro cestující; 

 

2) u letounů s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující 19 nebo 

menším, které jsou certifikovány podle certifikačních specifikací v CS-25 nebo CS-23: 

 

i) zdroje napájení celkového osvětlení kabiny; 

 

ii) vnitřní osvětlení v prostorech nouzových východů a 

 

iii) osvětlené označení nouzových východů a směru k nouzovým východům; 

 

3) u letounů s konfigurací s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující 19 nebo 

menším, které nejsou certifikovány podle certifikačních specifikací v CS-25 nebo CS-

23, zdroje napájení celkového osvětlení kabiny. 

 

b) Provozovatel nesmí provozovat v noci letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující 9 nebo menším s cestujícími na palubě, není-li vybaven zdrojem 

napájení celkového osvětlení kabiny k usnadnění evakuace letounu. Tato soustava osvětlení 

může využívat stropní svítidla nebo jiné zdroje osvětlení již zastavěné v letounu, které budou 

schopny provozu i po vypnutí palubního akumulátoru letounu. 
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OPS 1.820 

Polohový maják nehody 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti 

vydáno poprvé 1. ledna 2002 nebo později, není-li vybaven automatickým polohovým 

majákem nehody (ELT) schopným vysílat na 121,5 MHz a 406 MHz. 

 

b) Provozovatel nesmí provozovat letoun, jemuž bylo individuální osvědčení letové způsobilosti 

vydáno poprvé před 1. lednem 2002, není-li vybaven jakýmkoli typem ELT schopným vysílat 

na 121,5 MHz a 406 MHz. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby všechny polohové majáky nehody, které jsou schopny vysílat 

na 406 MHz, byly kódovány podle přílohy 10 ICAO a registrovány vnitrostátní úřadovnou 

odpovědnou za zahajování pátraní a záchrany nebo jinou pověřenou úřadovnou. 

 

OPS 1.825 

Záchranné vesty 

 

a) Pozemní letouny. Provozovatel nesmí provozovat pozemní letoun: 

 

1) letící nad vodou ve vzdálenosti větší než 50 námořních mil od břehu; nebo 
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2) vzlétající nebo přistávající na letišti, na němž dráha vzletu nebo přiblížení vede nad 

vodou tak, že by v případě nehody bylo pravděpodobné nouzové přistání na vodě, 

 

není-li vybaven záchrannými vestami se světlem k určení polohy trosečníka pro všechny 

osoby na palubě. Záchranné vesty musí být uloženy tak, aby byly snadno dostupné ze sedadla 

nebo lůžka osob, pro něž jsou určeny. Záchranné vesty pro malé děti lze nahradit jinými 

schválenými plovacími zařízeními vybavenými světlem k určení polohy trosečníka. 

 

b) Vodní a obojživelné letouny. Provozovatel nesmí provozovat vodní nebo obojživelný letoun 

na vodě, není-li vybaven záchrannými vestami se světlem k určení polohy trosečníka pro 

všechny osoby na palubě. Záchranné vesty musí být uloženy tak, aby byly snadno dostupné ze 

sedadla nebo lůžka osob, pro něž jsou určeny. Záchranné vesty pro malé děti lze nahradit 

jinými schválenými plovacími zařízeními vybavenými světlem k určení polohy trosečníka. 
 

OPS 1.830 

Záchranné čluny a ELT pro dálkové lety nad vodou 
 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun při letech nad vodou ve větší vzdálenosti od země 

vhodné k nouzovému přistání, než odpovídá: 

 

1) 120 minutám letu cestovní rychlostí nebo 400 námořním mílím, je-li tato vzdálenost 

menší, pro letoun schopný pokračovat v letu na letiště, vysadí-li kritická(é) pohonná(é) 

jednotka(y) v libovolném bodě na trati nebo plánované odchylky od ní; nebo 
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2) 30 minutám letu cestovní rychlostí nebo 100 námořním mílím, je-li tato vzdálenost 

menší, pro všechny ostatní letouny, pokud na palubě letounu není vybavení uvedené 

v bodech b) a c) níže. 

 

b) Dostatečný počet záchranných člunů pro všechny osoby na palubě letounu. Nejsou-li v 

letounu nadpočetné záchranné čluny dostatečné nosnosti, musí mít jmenovitá hodnota výtlaku 

a počtu míst záchranných člunů takovou rezervu, aby stačila pro všechny osoby na palubě 

letounu v případě ztráty záchranného člunu s největší nosností. Záchranné čluny musí být 

vybaveny: 

 

1) světlem k určení jejich polohy a 

 

2) záchranným vybavením, včetně prostředků k zachování života vhodných pro let, který 

má být proveden, a 

 

c) nejméně dvěma polohovými majáky nehody (ELT(S)) schopnými vysílat na tísňových 

kmitočtech stanovených v příloze 10 ICAO svazku V kapitole 2. 
 

OPS 1.835 

Vybavení pro přežití 
 

Provozovatel nesmí provozovat letoun v prostorech, v nichž by pátrání a záchrana byly zvlášť 

obtížné, není-li letoun vybaven: 

 

a) signalizačním vybavením k vydávání pyrotechnických tísňových signálů popsaných v 

příloze 2 ICAO; 
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b) nejméně jedním polohovým majákem nehody (ELT(S)) schopným vysílat na tísňových 

kmitočtech stanovených v příloze 10 ICAO svazku V kapitole 2 a 

 

c) dalším vybavením pro přežití pro prolétávanou trať s přihlédnutím k počtu osob na palubě, 

 

vyjma případu, kdy vybavení uvedené v bodě c) nemusí být na palubě, jestliže letoun: 

 

1) zůstává ve vzdálenosti od prostoru, v němž by pátrání a záchrana nebyly zvláště 

obtížné, odpovídající: 

 

i) 120 minutám letu cestovní rychlostí s jedním nepracujícím motorem pro letouny 

schopné pokračovat v letu na letiště, vysadí-li kritická(é) pohonná(é) jednotka(y) 

v libovolném bodě na trati nebo plánované odchylky od ní; nebo 

 

ii) 30 minutám letu cestovní rychlostí pro všechny ostatní letouny, 

nebo 

 

2) pro letouny certifikované podle certifikačních specifikací v CS-25 nebo rovnocenných 

ve vzdálenosti odpovídající nejvýše 90 minutám letu cestovní rychlostí od prostoru 

vhodného pro nouzové přistání. 
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OPS 1.840 

Vodní a obojživelné letouny – různé vybavení 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat vodní nebo obojživelný letoun, není-li vybaven: 

 

1) vlečnou kotvou a ostatním vybavením nezbytným k tomu, aby se usnadnilo poutání, 

kotvení nebo manévrování letounu na vodě, vhodným z hlediska jeho velikosti, 

hmotnosti a ovladatelnosti, a 

 

2) případně vybavením pro vydávání zvukových signálů předepsaným příslušnými 

mezinárodními předpisy pro zabránění srážkám na moři. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.715 

Zapisovače letových údajů - 1 – seznam parametrů, které mají být zapisovány 

 

Tabulka A1 – Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5 700 kg 

 

Poznámka:  Číslo v levém sloupci znázorňuje pořadová čísla popsaná v dokumentu ED55 

EUROCAE 

 

Č. PARAMETR 

1 ČAS NEBO RELATIVNÍ ČAS 

2 TLAKOVÁ VÝŠKA 
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3 INDIKOVANÁ RYCHLOST 

4 KURZ 

5 NORMÁLOVÉ ZRYCHLENÍ 

6 PODÉLNÝ SKLON 

7 PŘÍČNÝ NÁKLON 

8 RUČNÍ KLÍČOVÁNÍ RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ 

9 HNACÍ TAH/VÝKON KAŽDÉHO MOTORU A POLOHA PÁKY TAHU/VÝKONU 

V PILOTNÍM PROSTORU, JE-LI POUŽITELNÉ 

10 KLAPKA NA ODTOKOVÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

11 KLAPKA NA NÁBĚŽNÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

12 STAV OBRACEČE TAHU 

13 POLOHA RUŠIČŮ VZTLAKU NEBO NASTAVENÍ AERODYNAMICKÝCH BRZD 

14 CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU NEBO TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

15 REŽIM A STAV ZAPOJENÍ AUTOPILOTA, AUTOMATICKÉHO TAHU A AFCS 

16 PODÉLNÉ ZRYCHLENÍ (OSA TRUPU) 

17 PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ 
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Tabulka A2 –Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší 

 

Poznámka: Číslo v levém sloupci znázorňuje pořadová čísla popsaná v dokumentu ED55 

EUROCAE 

 

Č. PARAMETR 

1 ČAS NEBO RELATIVNÍ ČAS 

2 TLAKOVÁ VÝŠKA 

3 INDIKOVANÁ RYCHLOST 

4 KURZ 

5 NORMÁLOVÉ ZRYCHLENÍ 

6 PODÉLNÝ SKLON 

7 PŘÍČNÝ NÁKLON 

8 RUČNÍ KLÍČOVÁNÍ RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ 

9 HNACÍ TAH/VÝKON KAŽDÉHO MOTORU A POLOHA PÁKY TAHU/VÝKONU 

V PILOTNÍM PROSTORU, JE-LI POUŽITELNÉ 
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10 KLAPKA NA ODTOKOVÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

11 KLAPKA NA NÁBĚŽNÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

12 STAV OBRACEČE TAHU 

13 POLOHA RUŠIČŮ VZTLAKU NEBO NASTAVENÍ AERODYNAMICKÝCH BRZD 

14 CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU NEBO TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

15 STAV ZAPOJENÍ AUTOPILOTA, AUTOMATICKÉHO TAHU 

16 ÚHEL NÁBĚHU (JE-LI K DISPOZICI VHODNÝ SNÍMAČ) 

17 PODÉLNÉ ZRYCHLENÍ (OSA TRUPU) 
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Tabulka B – Další parametry pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 

27 000 kg 

 

Poznámka: Číslo v levém sloupci znázorňuje pořadová čísla popsaná v dokumentu ED55 

EUROCAE 

 

Č. PARAMETR 

18 HLAVNÍ ŘÍDIDLA LETU – POLOHA ŘÍDÍCÍCH PLOCH NEBO ZÁSAHY PILOTA 

(KLOPENÍ, KLONĚNÍ, ZATÁČENÍ) 

19 POLOHA TRIMU KLOPENÍ 

20 VÝŠKA PODLE RADIOVÉHO VÝŠKOMĚRU 

21 ODCHYLKA OD VERTIKÁLNÍHO PAPRSKU (ILS SESTUPOVÉ DRÁHY NEBO MLS 

VÝŠKY NAD MOŘEM) 

22 ODCHYLKA OD HORIZONTÁLNÍHO PAPRSKU (ILS KURZOVÝ MAJÁK NEBO 

MLS AZIMUT) 

23 PŘELET NÁVĚSTIDLA 

24 VÝSTRAHY 
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25 VYHRAZENO (DOPORUČUJE SE NASTAVENÍ KMITOČTU NAVIGAČNÍHO 

PŘIJÍMAČE) 

26 VYHRAZENO (DOPORUČUJE SE ÚDAJ O VZDÁLENOSTI DME) 

27 STAV SPÍNAČE STLAČENÉHO PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO STAV 

VZDUCH/ZEMĚ 

28 SYSTÉM SIGNALIZACE NEBEZPEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ K ZEMI 

29 ÚHEL NÁBĚHU 

30 VÝSTRAHA NÍZKÉHO TLAKU (HYDRAULICKÝ A PNEUMATICKÝ POHON) 

31 TRAŤOVÁ RYCHLOST 

32 POLOHA PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO OVLADAČE 
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Tabulka C – Letouny vybavené systémy elektronického zobrazení 

 

Poznámka: Číslo v prostředním sloupci znázorňuje pořadová čísla popsaná v dokumentu ED55 

EUROCAE v tabulce A1.5 

 

Č.  Č. PARAMETR 

33 6 ZVOLENÉ BAROMETRICKÉ NASTAVENÍ (KAŽDÉ MÍSTO PILOTA) 

34  7 ZVOLENÁ NADMOŘSKÁ VÝŠKA 

35 8 ZVOLENÁ RYCHLOST 

36 9 ZVOLENÉ MACHOVO ČÍSLO 

37  10 ZVOLENÁ VERTIKÁLNÍ RYCHLOST 

38  11 ZVOLENÝ KURZ 

39  12 ZVOLENÁ DRÁHA LETU 

40  13 ZVOLENÁ VÝŠKA ROZHODNUTÍ 

41  14 FORMÁT ZOBRAZENÍ EFIS 

42  15 MULTIFUNKČNÍ FORMÁT ZOBRAZENÍ/FORMÁT ZOBRAZENÍ 

MOTORŮ/VAROVÁNÍ 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 295 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

Dodatek 1 k OPS 1.720 

Zapisovače letových údajů - 2 – seznam parametrů, které mají být zapisovány 

 

Tabulka A – Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 5 700 kg 

 

Č.  PARAMETR 

1 ČAS NEBO RELATIVNÍ ČAS 

2 TLAKOVÁ VÝŠKA 

3 INDIKOVANÁ RYCHLOST 

4 KURZ 

5 NORMÁLOVÉ ZRYCHLENÍ 

6 PODÉLNÝ SKLON 

7 PŘÍČNÝ NÁKLON 

8 RUČNÍ KLÍČOVÁNÍ RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ, POKUD NEJSOU POSKYTNUTY JINÉ 

ZPŮSOBY, JAK SYNCHRONIZOVAT ZÁPISY FDR A CVR 

9 VÝKON KAŽDÉHO MOTORU 
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10 KLAPKA NA ODTOKOVÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

11 KLAPKA NA NÁBĚŽNÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

12 POLOHA OBRACEČE TAHU (POUZE PRO PROUDOVÉ LETOUNY) 

13 POLOHA RUŠIČŮ VZTLAKU NEBO NASTAVENÍ AERODYNAMICKÝCH BRZD 

14 CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU NEBO TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

15a STAV ZAPOJENÍ AUTOPILOTA 

15b PROVOZNÍ REŽIMY AUTOPILOTA, STAV ZAPOJENÍ AUTOMATICKÉHO TAHU A 

SYSTÉMŮ AFCS A PROVOZNÍ REŽIMY. 
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Tabulka B – Další parametry pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší 

než 27 000 kg 

 

Č. PARAMETR 

16 PODÉLNÉ ZRYCHLENÍ 

17 PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ 

18 HLAVNÍ ŘÍDIDLA LETU – POLOHA ŘÍDÍCÍCH PLOCH NEBO ZÁSAHY PILOTA 

(KLOPENÍ, KLONĚNÍ, ZATÁČENÍ) 

19 POLOHA TRIMU KLOPENÍ 

20 VÝŠKA PODLE RADIOVÉHO VÝŠKOMĚRU 

21 ODCHYLKA OD SESTUPOVÉ DRÁHY 

22 ODCHYLKA OD KURZOVÉHO MAJÁKU 

23 PŘELET NÁVĚSTIDLA 

24 HLAVNÍ VÝSTRAHA 

25 NASTAVENÍ KMITOČTU NAV 1 A NAV 2 
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26 ÚDAJ O VZDÁLENOSTI DME 1 A DME 2  

27 STAV SPÍNAČE STLAČENÉHO PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

28 SYSTÉM SIGNALIZACE NEBEZPEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ K ZEMI 

29 ÚHEL NÁBĚHU 

30 HYDRAULIKA, KAŽDÝ SYSTÉM (NÍZKÝ TLAK) 

31 NAVIGAČNÍ ÚDAJE 

32 POLOHA PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO OVLADAČE 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 299 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

Dodatek 1 k OPS 1.725 

 

Zapisovače letových údajů - 3 – seznam parametrů, které mají být zapisovány 

 

Tabulka A – Letouny s maximální schválenou vzletovou hmotnosti větší než 5 700 kg 

 

Č. PARAMETR 

1 ČAS NEBO RELATIVNÍ ČAS 

2 TLAKOVÁ VÝŠKA 

3 INDIKOVANÁ RYCHLOST 

4 KURZ 

5 NORMÁLOVÉ ZRYCHLENÍ 
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Tabulka B – Další parametry pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší 

než 27 000 kg 

 

Č. PARAMETR 

6 PODÉLNÝ SKLON 

7 PŘÍČNÝ NÁKLON 

8 RUČNÍ KLÍČOVÁNÍ RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ, POKUD NEJSOU POSKYTNUTY JINÉ 

ZPŮSOBY, JAK SYNCHRONIZOVAT ZÁPISY FDR A CVR 

9 VÝKON KAŽDÉHO MOTORU 

10 KLAPKA NA ODTOKOVÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

11 KLAPKA NA NÁBĚŽNÉ HRANĚ NEBO NASTAVENÍ OVLADAČE V PILOTNÍM 

PROSTORU 

12 POLOHA OBRACEČE TAHU (POUZE PRO PROUDOVÉ LETOUNY) 

13 POLOHA RUŠIČŮ VZTLAKU NEBO NASTAVENÍ AERODYNAMICKÝCH BRZD 

14 CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU NEBO TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU 

15a STAV ZAPOJENÍ AUTOPILOTA 
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15b PROVOZNÍ REŽIMY AUTOPILOTA, STAV ZAPOJENÍ AUTOMATICKÉHO TAHU A 

SYSTÉMŮ AFCS A PROVOZNÍ REŽIMY 

16 PODÉLNÉ ZRYCHLENÍ 

17 PŘÍČNÉ ZRYCHLENÍ 

18 HLAVNÍ ŘÍDIDLA LETU – POLOHA ŘÍDÍCÍCH PLOCH NEBO ZÁSAHY PILOTA 

(KLOPENÍ, KLONĚNÍ, ZATÁČENÍ) 

19 POLOHA TRIMU KLOPENÍ 

20 VÝŠKA PODLE RADIOVÉHO VÝŠKOMĚRU 

21 ODCHYLKA OD SESTUPOVÉ DRÁHY 

22 ODCHYLKA OD KURZOVÉHO MAJÁKU 

23 PŘELET NÁVĚSTIDLA 

24 HLAVNÍ VÝSTRAHA 

25 NASTAVENÍ KMITOČTU NAV 1 A NAV 2 

26 ÚDAJ O VZDÁLENOSTI DME 1 A DME 2  
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27 STAV SPÍNAČE STLAČENÉHO PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

28 SYSTÉM SIGNALIZACE NEBEZPEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ K ZEMI 

29 ÚHEL NÁBĚHU 

30 HYDRAULIKA, KAŽDÝ SYSTÉM (NÍZKÝ TLAK) 

31 NAVIGAČNÍ ÚDAJE (ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA, ZEMĚPISNÁ DÉLKA, TRAŤOVÁ 

RYCHLOST A ÚHEL SNOSU) 

32 POLOHA PŘISTÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO OVLADAČE 
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Dodatek 1 k OPS 1.770 

Kyslík – minimální požadavky na doplňkovou dodávku kyslíku pro letouny s přetlakovou 

kabinou během a po nouzovém sestupu 

 

Tabulka 1 

a) b) 

DODÁVKA PRO: TLAKOVÁ VÝŠKA V KABINĚ A JEJÍ TRVÁNÍ 

1. všechny osoby 

konající službu 

na sedadlech 

pilotního prostoru 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška v kabině větší než 13 000 ft, 

a po celou dobu, kdy je větší než 10 000 ft, nejvýše však 13 000 ft, po 

prvních 30 minutách v těchto výškách, v každém případě nejméně: 

i) 30 minut pro letouny s osvědčením pro lety ve výškách do 25 000 ft 

(pozn. 2) 

ii) 2 hodiny pro letouny s osvědčením pro lety ve výškách nad 25 000 ft 

(pozn. 3) 

2. předepsaný počet 

palubních 

průvodčích 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška v kabině větší než 13 000 ft, 

nejméně však 30 minut (pozn. 2), a po celou dobu, kdy je větší 

než 10 000 ft, nejvýše však 13 000 ft, po prvních 30 minutách v těchto 

výškách 

3. 100 % cestujících 

(pozn. 5) 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška v kabině větší než 15 000 ft, 

nejméně však 10 minut (pozn. 4) 

4. 30 % cestujících 

(pozn. 5) 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška v kabině větší než 14 000 ft, 

nejvýše však 15 000 ft 

5. 10 % cestujících 

(pozn. 5) 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška v kabině větší než 10 000 ft, 

nejvýše však 14 000 ft, po prvních 30 minutách letu v těchto výškách 
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Pozn. 1: Zásoba musí brát v úvahu tlakovou výšku v kabině a profil sestupu pro dané tratě. 

 

Pozn. 2: Minimální požadovanou zásobou je zásoba kyslíku nezbytná pro sestup z maximální 

schválené provozní výšky letounu konstantní rychlostí klesání do výšky 10 000 ft během 

10 minut a poté dalších 20 minut ve výšce 10 000 ft. 

 

Pozn. 3: Minimální požadovanou zásobou je zásoba kyslíku nezbytná pro sestup z maximální 

schválené provozní výšky letounu konstantní rychlostí klesání do výšky 10 000 ft během 

10 minut a poté dalších 110 minut ve výšce 10 000 ft. Při určování požadované zásoby 

lze zahrnout kyslík požadovaný podle OPS 1.780 a) 1). 

 

Pozn. 4: Minimální požadovanou zásobou je zásoba kyslíku nezbytná pro sestup z maximální 

schválené provozní výšky letounu konstantní rychlostí klesání do výšky 15 000 ft během 

10 minut. 

 

Pozn. 5: Pro účely této tabulky se „cestujícími“ rozumějí cestující na palubě včetně malých dětí. 
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Dodatek 1 k OPS 1.775 

Doplňková dodávka kyslíku pro letouny bez přetlakové kabiny 

 

Tabulka 1 

a) b) 

DODÁVKA PRO: TLAKOVÁ VÝŠKA A JEJÍ TRVÁNÍ 

1. všechny osoby konající 

službu na sedadlech 

pilotního prostoru 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška větší než 10 000 ft 

2. předepsaný počet 

palubních průvodčích 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška větší než 13 000 ft, a po celou 

dobu letu, kdy je tlaková výška po dobu více než 30 minut větší než 

10 000 ft, nejvýše však 13 000 ft 

3. 100 % cestujících (viz 

pozn.) 

Po celou dobu letu, kdy je tlaková výška větší než 13 000 ft. 

4. 10 % cestujících (viz 

pozn.) 

Celou dobu letu po 30 minutách v tlakové výšce větší než 10 000 ft, 

nejvýše však 13 000 ft 

 

Pozn.:  Pro účely této tabulky se „cestujícími“ rozumějí cestující na palubě včetně malých dětí. 
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HLAVA L 

KOMUNIKAČNÍ A NAVIGAČNÍ VYBAVENÍ 

 

OPS 1.845 

Obecný úvod 

 

a) Provozovatel zajistí, aby let nebyl zahájen, pokud komunikační a navigační vybavení letounu 

požadované touto hlavou není: 

 

1) schváleno a zastavěno v souladu s použitelnými požadavky, včetně norem minimální 

výkonnosti, provozních předpisů a předpisů letové způsobilosti; 

 

2) zastavěno tak, aby porucha jedné jednotky požadované pro účely komunikace nebo navigace 

či pro oba účely neměla za následek poruchu jiné jednotky požadované ke komunikaci nebo 

navigaci; 

 

3) v provozuschopném stavu pro daný druh prováděného provozu s výjimkami uvedenými v 

seznamu minimálního vybavení (MEL) (viz OPS 1.030) a 

 

4) uspořádáno tak, aby vybavení, které má být během letu používáno jedním členem letové 

posádky, bylo možno snadno obsluhovat z jeho pracovního místa. Je-li požadováno, aby 

jednotlivá část vybavení byla obsluhována více než jedním členem letové posádky, musí být 

zastavěna tak, aby byla snadno obsluhovatelná z každého pracovního místa, z něhož má být 

obsluhována. 
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b) Normy minimální výkonnosti komunikačního a navigačního vybavení jsou normy předepsané 

použitelnými evropskými technickými normalizačními příkazy (ETSO), které jsou uvedeny 

v použitelných specifikacích pro evropské technické normalizační příkazy (CS-ETSO), pokud 

nejsou v předpisech letové způsobilosti nebo v provozních předpisech stanoveny odlišné 

normy výkonnosti. Komunikační a navigační vybavení vyhovující konstrukčním a 

výkonnostním specifikacím jiným než ETSO k datu provedení OPS mohou zůstat v provozu 

nebo být zastavěny, nejsou-li v tomto oddíle stanoveny dodatečné požadavky. Komunikační a 

navigační vybavení, které již bylo schváleno, nemusí vyhovovat revidovaným ETSO nebo 

revidovaným specifikacím jiným než ETSO, pokud požadavek není stanoven se zpětnou 

platností. 

 

OPS 1.850 

Radiové vybavení 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li vybaven radiovým vybavením předepsaným 

pro daný druh prováděného provozu. 

 

b) Pokud tato hlava předepisuje dva nezávislé (samostatné a úplné) radiové systémy, musí mít 

každý z těchto systémů nezávislou zástavbu antény, s výjimkou použití pevných bezdrátových 

antén nebo jiné zástavby antén podobné spolehlivosti, kdy se požaduje pouze jedna anténa. 

 

c) Radiové komunikační vybavení, u něhož se požaduje splnění požadavků bodu a) výše, musí 

rovněž umožňovat spojení na leteckém tísňovém kmitočtu 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Panel voliče n.f. výstupů 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun podle IFR, není-li vybaven panelem voliče n.f. výstupů, 

který je přístupný pro každého člena letové posádky. 

 

OPS 1.860 

Radiové vybavení pro provoz podle VFR na tratích navigovaných s referencí podle viditelných 

orientačních bodů 

 

Provozovatel nesmí provozovat letoun podle VFR na tratích, na nichž je možná navigace s referencí 

podle viditelných orientačních bodů, pokud nemá radiové komunikační vybavení nezbytné ke 

splnění níže uvedených požadavků za normálních provozních podmínek: 

 

a) udržování spojení s příslušnými pozemními stanicemi; 

 

b) udržování spojení s příslušnými zařízeními řízení letového provozu z jakéhokoli bodu 

řízeného vzdušného prostoru, v němž zamýšlí provádět lety, a 

 

c) přijímání meteorologických informací. 
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OPS 1.865 

Komunikační a navigační vybavení pro provoz podle IFR nebo VFR na tratích, na nichž není 

možná navigace s referencí podle viditelných orientačních bodů 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun podle IFR nebo podle VFR na tratích, na nichž není 

možná navigace s referencí podle viditelných orientačních bodů, pokud není vybaven 

radiovým komunikačním vybavením a odpovídačem sekundárního radaru a navigačním 

vybavením v souladu s požadavky letových provozních služeb v oblasti(ech) provozu. 

 

b) Radiové vybavení. Provozovatel zajistí, aby radiové vybavení zahrnovalo alespoň: 

 

1) dva nezávislé radiové komunikační systémy nezbytné za normálních provozních 

podmínek ke spojení s příslušnou pozemní stanici z kteréhokoli bodu na trati, včetně 

odchylek od ní, a 

 

2) odpovídač sekundárního radaru, je-li požadován pro prolétávanou trať. 

 

c) Navigační vybavení. Provozovatel zajistí, aby navigační vybavení 

 

1) zahrnovalo alespoň: 

 

i) jeden systém pro příjem VOR, jeden systém ADF, jeden systém DME s tou 

výjimkou, že systém ADF nemusí být zastavěn, pokud použití ADF není 

požadováno pro žádnou fázi plánovaného letu; 
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ii) jeden ILS nebo MLS, je-li ILS nebo MLS požadován pro navigaci při přiblížení; 

 

iii) jeden systém pro příjem radiových návěstidel, je-li radiové návěstidlo požadováno 

pro navigaci při přiblížení; 

 

iv) systém prostorové navigace, požaduje-li se prostorová navigace pro prolétávanou 

trať; 

 

v) další systém DME na každé trati či její části, kde je navigace založena pouze na 

signálech DME; 

 

vi) další systém pro příjem VOR na každé trati či její části, kde je navigace založena 

pouze na signálech VOR; 

 

vii) systém ADF na každé trati či její části, kde je navigace založena pouze na 

signálech NDB; nebo 

 

2) vyhovovalo druhu požadované navigační výkonnosti (RNP) pro provoz v daném 

vzdušném prostoru. 

 

d) Provozovatel může provozovat letoun, který není vybaven ADF nebo navigačním vybavením 

stanoveným v bodě c) 1) vi) nebo c) 1) vii), pokud má náhradní vybavení schválené pro danou 

trať úřadem. Spolehlivost a přesnost náhradního vybavení musí umožnit bezpečnou navigaci 

na plánované trati. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 311 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

e) Provozovatel zajistí, aby VHF komunikační vybavení a přijímače kurzového majáku ILS 

a VOR zastavěné v letounech provozovaných za IFR byly typu, který byl schválen jako 

vyhovující normám odolnosti proti FM rušení. 

 

OPS 1.866 

Vybavení odpovídačem 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, není-li vybaven: 

 

1) odpovídačem SSR, který hlásí tlakovou výšku, a 

 

2) jakoukoli jinou funkcí odpovídače SSR požadovanou pro prolétávanou trať. 

 

OPS 1.870 

Dodatečné navigační vybavení pro provoz v prostorech s předepsanou minimální navigační 

výkonností (MNPS) 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun v prostoru s předepsanou minimální navigační 

výkonností, pokud nemá navigační vybavení vyhovující specifikacím minimální navigační 

výkonnosti stanoveným v dokumentu 7030 ICAO formou oblastních doplňkových postupů. 

 

b) Navigační vybavení požadované tímto bodem musí být viditelné a použitelné oběma piloty 

sedícími na svých pracovních místech. 

 

c) Pro neomezený provoz ve vzdušném prostoru s předepsanou minimální navigační výkonností 

musí být letoun vybaven dvěma nezávislými systémy dálkové navigace (LRNS). 
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d) Pro provoz na oznámených zvláštních tratích v prostoru s předepsanou minimální navigační 

výkonností musí být letoun vybaven jedním systémem dálkové navigace (LRNS), není-li 

stanoveno jinak. 

 

OPS 1.872 

Vybavení pro provoz ve vymezeném vzdušném  

prostoru se sníženými minimy vertikálních rozstupů (RVSM) 

 

a) Provozovatel zajistí, aby letouny provozované ve vzdušném prostoru RVSM byly vybaveny: 

 

1) dvěma nezávislými systémy měření nadmořské výšky; 

 

2) varovným systémem signalizace zadané nadmořské výšky; 

 

3) systémem automatického řízení nadmořské výšky a 

 

4) odpovídačem sekundárního radaru (SSR) se systémem hlášení nadmořské výšky, který 

lze připojit k systému měření nadmořské výšky používanému k jejímu udržování. 

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 313 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

HLAVA M 

ÚDRŽBA LETOUNU 

 

OPS 1.875 

Obecně 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun, pokud jeho údržba nebyla provedena a letoun nebyl 

uvolněn do provozu organizací řádně oprávněnou k údržbě nebo uznanou podle části 145 

kromě předletových prohlídek, které nemusí nutně provádět organizace oprávněná podle 

části 145. 

 

b) Požadavky na údržbu letounu, které musí být splněny, aby byly dodrženy požadavky 

na osvědčování provozovatele v OPS 1.180, jsou uvedené v části M. 
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HLAVA N 

LETOVÁ POSÁDKA 

 

OPS 1.940 

Složení letové posádky 

(Viz dodatky 1 a 2 k OPS 1.940) 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) složení letové posádky a počet jejích členů na určených pracovních místech byl v 

souladu s požadavky letové příručky letounu tak, aby počet jejích členů nebyl menší než 

minimum předepsané letovou příručkou; 

 

2) letová posádka byla doplněna dalšími členy letové posádky, vyžaduje-li to druh 

provozu, a aby počet jejích členů nebyl menší než počet stanovený v provozní příručce; 

 

3) všichni členové letové posádky měli příslušný a platný průkaz způsobilosti přijatelný 

pro úřad a aby byli vhodně kvalifikovaní a  způsobilí k výkonu jim uložených 

povinností; 

 

4) byly stanoveny postupy přijatelné pro úřad, které zabraňují tomu, složit letovou posádku 

z nezkušených členů; 
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5) jeden z pilotů v letové posádce s kvalifikací velícího pilota v souladu s požadavky, 

kterými se řídí průkazy způsobilosti členů letové posádky, byl ustanoven velitelem 

letadla, který smí pověřit prováděním letu jiného vhodně kvalifikovaného pilota, a  

 

6) v letové posádce byl člen s průkazem způsobilosti palubního technika nebo člen s 

vhodnou kvalifikací přijatelný pro úřad, požaduje-li letová příručka vyčleněného člena 

letové posádky pro obsluhu ovládacího panelu palubních systémů; 

 

7) při najímání služeb členů letové posádky pracujících jako osoby samostatně výdělečně 

činné nebo najímaných příležitostně či pracujících na částečný pracovní úvazek byly 

splněny požadavky hlavy N. V tomto ohledu je nutno věnovat zvláštní pozornost 

celkovému počtu typů nebo variant letadel, s nimiž smí člen letové posádky létat pro 

účely obchodní letecké dopravy, který nesmí překročit požadavky stanovené v OPS 

1.980 a OPS 1.981, včetně jeho služeb najímaných jiným provozovatelem. Členové 

posádek, kteří u provozovatele vykonávají funkci velitele letadla, jsou povinni před 

zahájením traťových letů bez dozoru dokončit počáteční výcvik optimalizace činnosti 

posádky (CRM) provozovatele, pokud člen posádky již dříve nedokončil počáteční 

výcvik CRM provozovatele. 

 

b) Minimální letová posádka pro provoz IFR nebo v noci. Pro lety IFR nebo v noci provozovatel 

zajistí, aby: 

 

1) minimální letovou posádku turbovrtulových letounů s konfigurací s maximálním 

schváleným počtem sedadel pro cestující větším než 9 a všech proudových letounů 

tvořili dva piloti; nebo 
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2) letouny jiné než zahrnuté bodem b) 1) řídil jeden pilot, pokud jsou splněny požadavky 

dodatku 2 k OPS 1.940. Nejsou-li splněny požadavky dodatku 2, tvoří minimální 

letovou posádku dva piloti. 

 

JAR-OPS 1.943 

Počáteční výcvik optimalizace činnosti posádky (CMR) provozovatele 

 

a) Jestliže člen letové posádky dříve nedokončil počáteční výcvik optimalizace činnosti posádky 

(CRM) provozovatele (jak noví, tak stávající zaměstnanci), zajistí provozovatel, aby člen 

letové posádky dokončil počáteční výcvikový kurz CRM. Noví zaměstnanci musí dokončit 

počáteční výcvik CRM provozovatele do jednoho roku od chvíle, kdy se stali jeho 

zaměstnanci. 

 

b) Jestliže člen letové posádky neabsolvoval dříve výcvik v oblasti lidských činitelů, musí 

dokončit teoretický kurz podle programu „lidská výkonnost a omezení“ pro ATPL (viz 

požadavky na vydávání průkazů způsobilosti členů letových posádek) před počátečním 

výcvikem CMR provozovatele nebo společně s tímto výcvikem. 

 

c) Počáteční výcvik CMR musí provádět nejméně jedna osoba přijatelná pro úřad, která může 

využívat pomoci odborníků se zaměřením na specifické oblasti. 

 

d) Počáteční výcvik CRM se provádí v souladu s podrobnou osnovou kurzu, která je uvedena 

v provozní příručce. 
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OPS 1.945 

Přeškolovací výcvik a přezkušování 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.945) 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) člen letové posádky dokončil kurz typové kvalifikace, který vyhovuje požadavkům 

týkajícím se vydávání průkazů způsobilosti členů letových posádek, jestliže přechází z 

jednoho typu letounu na jiný typ nebo třídu vyžadující novou typovou nebo třídní 

kvalifikaci; 

 

2) člen letové posádky dokončil před zahájením traťových letů bez dozoru přeškolovací 

kurz provozovatele: 

 

i) přechází-li na letoun vyžadující novou typovou nebo třídní kvalifikaci; nebo 

 

ii) přechází-li k novému provozovateli; 

 

3) přeškolovací výcvik prováděl vhodně kvalifikovaný personál v souladu s podrobnou 

osnovou kurzu uvedenou v provozní příručce. Provozovatel zajistí, aby personál, který 

začleňuje prvky CRM do přeškolovacího výcviku, měl vhodnou kvalifikaci; 
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4) rozsah výcviku požadovaný přeškolovacím kurzem provozovatele byl stanoven s 

přihlédnutím k předchozímu výcviku člena letové posádky zapsanému v jeho 

záznamech o výcviku stanovených v OPS 1.985; 

 

5) v provozní příručce byly stanoveny normy minimální kvalifikace a praxe vyžadované 

od členů letové posádky před zařazením do přeškolovacího výcviku; 

 

6) před zahájením traťových letů pod dozorem každý člen letové posádky absolvoval 

přezkoušení podle OPS 1.965 b) a výcvik a přezkoušení podle OPS 1.965 d); 

 

7) po dokončení traťových letů pod dozorem bylo provedeno přezkoušení podle OPS 

1.965 c); 

 

8) člen letové posádky nevykonával letové povinnosti na jiném typu nebo jiné třídě, 

jakmile zahájil přeškolovací kurz provozovatele, dokud není tento kurz absolvován 

nebo dokončen, a 

 

9) do přeškolovacího kurzu byly začleněny prvky výcviku CRM. 

 

b) Při přechodu na jiný typ nebo třídu letounu lze přezkoušení podle OPS 1.965 b) spojit se 

zkouškou dovednosti typové nebo třídní kvalifikace v souladu s požadavky na vydávání 

průkazů způsobilosti členů letových posádek. 
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c) Lze spojit přeškolovací kurz provozovatele a kurz typové nebo třídní kvalifikace požadovaný 

pro vydání průkazů způsobilosti členů letových posádek. 

 

OPS 1.950 

Rozdílový a seznamovací výcvik 

 

a) Provozovatel zajistí, aby člen letové posádkydokončil: 

 

1) rozdílový výcvik, který vyžaduje dodatečné znalosti a výcvik na vhodném výcvikovém 

zařízení nebo letounu: 

 

i) jestliže provozuje jinou variantu letounu téhož typu nebo jiného typu téže třídy, 

jakou běžně provozuje; nebo 

 

ii) jestliže se mění vybavení nebo postupy na typech nebo jejich variantách, které 

jsou běžně provozovány; 

 

2) seznamovací výcvik, který vyžaduje nabytí dodatečných znalostí: 

 

i) jestliže provozuje jiný letoun téhož typu; nebo 

 

ii) jestliže se mění vybavení nebo postupy na typech nebo jejich variantách, které jsou 

běžně provozovány. 
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b) Provozovatel v provozní příručce stanoví, kdy je tento rozdílový nebo seznamovací výcvik 

požadován. 

 

OPS 1.955 

Jmenování do funkce velitele letadla 

 

a) Provozovatel zajistí, aby pro přechod z funkce druhého pilota na velitele letadla a pro osoby 

přijímané jako velitelé letadla: 

 

1) byla v provozní příručce stanovena minimální úroveň praxe přijatelná pro úřad a 

 

2) pro lety ve vícečlenné posádce pilot dokončil přiměřený kurz velení. 

 

b) Kurz velení podle bodu a) 2) musí být stanoven v provozní příručce a zahrnovat alespoň: 

 

1) výcvik na syntetickém výcvikovém zařízení (STD) (zahrnující traťově orientovaný 

letový výcvik) nebo letový výcvik; 

 

2) přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem ve funkci velitele letadla; 

 

3) odpovědnost velitele letadla; 

 

4) traťový výcvik ve velení pod dozorem. Požaduje se nejméně 10 traťových úseků pro 

piloty, kteří již mají kvalifikaci na daném typu letounu; 
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5) absolvování traťového přezkoušení velitele letadla podle OPS 1.965 c) a traťové a 

letištní kvalifikace podle OPS 1.975 a 

 

6) prvky optimalizace činnosti posádky. 

 

OPS 1.960 

Velitelé letadel s průkazem způsobilosti obchodního pilota 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) držitel průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL) nezastával funkci velitele letounu 

certifikovaného v letové příručce pro jednopilotní lety, jestliže: 

 

i) provádí lety podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) s cestujícími ve vzdálenosti 

od letiště odletu větší než 50 NM a nenalétal s letouny celkem nejméně 

500 letových hodin nebo nemá platnou přístrojovou kvalifikaci; nebo 
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ii) při letech podle pravidel letu podle přístrojů (IFR) na vícemotorovém typu 

letounu nenalétal nejméně 700 hodin, z toho nejméně 400 hodin ve funkci 

velícího pilota (v souladu s požadavky, kterými se řídí průkazy způsobilosti členů 

letové posádky), z toho nejméně 100 hodin IFR zahrnujících 40 hodin na 

vícemotorových letounech. 400 hodin ve funkci velícího pilota lze nahradit 

hodinami letu ve funkci druhého pilota s tím, že dvě hodiny ve funkci druhého 

pilota odpovídají jedné hodině ve funkci velícího pilota, pokud tyto hodiny byly 

nalétány v rámci zavedeného systému vícepilotní posádky stanoveného v provozní 

příručce; 

 

2) kromě bodu a) 1) ii) byly splněny požadavky stanovené v dodatku 2 k OPS 1.940, 

jedná-li se o jednopilotní let IFR, a 

 

3) při letech ve vícepilotní posádce byl kromě bodu a) 1) dokončen kurz velení podle OPS 

1.955 a) 2) dříve, než pilot začne působit ve funkci velitele letadla. 
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OPS 1.965 

Opakovací výcvik a přezkušování 

(Viz dodatky 1 a 2 k OPS 1.965) 

 

a) Obecně. Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) každý člen letové posádky absolvoval opakovací výcvik a přezkoušení a aby se tento 

výcvik a přezkoušení týkal typu nebo varianty letounu, k jejichž provozu je člen letové 

posádky oprávněn; 

 

2) program opakovacího výcviku a přezkušování byl stanoven v provozní příručce a 

schválen úřadem; 

 

3) opakovací výcvik prováděli tito pracovníci: 

 

i) pozemní a udržovací výcvik – vhodně kvalifikovaný personál; 

 

ii) výcvik na letounu / STD – instruktor typové kvalifikace (TRI), instruktor třídní 

kvalifikace (CRI) nebo v případě výcviku na STD syntetický letový instruktor 

(SFI), pokud TRI, CRI nebo SFI vyhovují požadavkům provozovatele na praxi a 

znalosti postačující ke školení týkající se prvků bodů a) 1) i) A) a B) dodatku 1 k 

OPS 1.965; 

 

iii) výcvik v používání nouzového a bezpečnostního vybavení – vhodně kvalifikovaní 

pracovníci a 
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iv) výcvik optimalizace činnosti posádky (CRM): 

 

A) začleňování prvků CRM do všech fází opakovacího výcviku –veškerý personál, 

který provádí opakovací výcvik. Provozovatel zajistí, aby veškerý personál, který 

provádí opakovací výcvik, měl vhodnou kvalifikaci pro začleňování prvků CRM 

do tohoto výcviku; 

 

B) modulový výcvik CRM – nejméně jeden instruktor CRM, který je přijatelný pro 

úřad a který může využívat pomoci odborníků se zaměřením na specifické oblasti; 

 

4) přezkoušení po opakovacím výcviku prováděli tito pracovníci: 

 

i) přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem – examinátor typové kvalifikace (TRE), 

examinátor třídní kvalifikace (CRE), nebo provádí-li se přezkoušení na STD, TRE, CRE, 

syntetický letový examinátor (SFE), kteří jsou vyškoleni v koncepci CRM a hodnocení 

dovedností CRM; 

 

ii) traťová přezkoušení – vhodně kvalifikovaní velitelé letadel jmenovaní provozovatelem 

a přijatelní pro úřad; 

 

iii) přezkušování v používání nouzového a bezpečnostního vybavení – vhodně kvalifikovaní 

pracovníci. 
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b) Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem 

 

1) Provozovatel zajistí, aby: 

 

i) se každý člen letové posádky podrobil přezkoušení odborné způsobilosti 

provozovatelem a prokázal svou dostatečnou schopnost provádět normální, 

mimořádné a nouzové postupy a 

 

ii) zkouška byla provedena bez vnější vizuální reference, bude-li od člena letové 

posádky požadován provoz IFR; 

 

iii) každý člen letové posádky absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti 

provozovatelem jako člen normálního složení letové posádky. 

 

2) Doba platnosti přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem činí šest kalendářních 

měsíců a zbývající část měsíce vydání. Je-li potvrzení o přezkoušení vydáno v období 

posledních tří kalendářních měsíců platnosti předchozího přezkoušení odborné 

způsobilosti provozovatelem, platí ode dne vydání do konce šesti kalendářních měsíců 

počínaje dnem uplynutí doby platnosti předchozího přezkoušení odborné způsobilosti 

provozovatelem. 

 

c) Traťové přezkoušení. Provozovatel zajistí, aby se každý člen letové posádky podrobil 

traťovému přezkoušení v letounu k prokázání své schopnosti provádět normální traťové lety 

popsané v provozní příručce. Doba platnosti traťového přezkoušení činí dvanáct kalendářních 

měsíců a zbývající část měsíce vydání. Je-li potvrzení o přezkoušení vydáno v období 

posledních tří kalendářních měsíců platnosti předchozího přezkoušení, platí ode dne vydání 

do konce dvanácti kalendářních měsíců počínaje dnem uplynutí doby platnosti předchozího 

traťového přezkoušení. 
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d) Výcvik a přezkušování v používání nouzového a bezpečnostního vybavení. Provozovatel 

zajistí, aby se každý člen letové posádky podrobil výcviku a přezkoušení znalosti umístění 

a používání veškerého nouzového a bezpečnostního vybavení na palubě. Doba platnosti 

přezkoušení ze znalosti nouzového a bezpečnostního vybavení činí dvanáct kalendářních 

měsíců a zbývající část měsíce vydání. Je-li potvrzení o přezkoušení vydáno v období 

posledních tří kalendářních měsíců platnosti předchozího přezkoušení, platí ode dne vydání 

do konce dvanácti kalendářních měsíců počínaje dnem uplynutí doby platnosti předchozího 

přezkoušení ze znalosti nouzového a bezpečnostního vybavení. 

 

e) CRM. Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) prvky CRM byly začleněny do všech příslušných fází opakovacího výcviku a 

 

2) každý člen letové posádky absolvoval specifický modulový výcvik CRM. Všechna 

hlavní témata výcviku musí být pokryta v období, které není delší než 3 roky; 

 

f) Pozemní a udržovací výcvik. Provozovatel zajistí, aby každý člen letové posádky absolvoval 

nejméně každých 12 kalendářních měsíců pozemní a udržovací výcvik. Je-li výcvik prováděn 

v rozmezí 3 kalendářních měsíců před uplynutím 12 kalendářních měsíců, musí být další 

pozemní a udržovací výcvik dokončen v rozmezí 12 kalendářních měsíců od původního data 

uplynutí dobyplatnosti předchozího pozemního a udržovacího výcviku. 
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g) Výcvik na letounu/STD. Provozovatel zajistí, aby každý člen letové posádky absolvoval 

nejméně každých 12 kalendářních měsíců výcvik na letounu/STD. Je-li výcvik prováděn v 

rozmezí 3 kalendářních měsíců před uplynutím 12 kalendářních měsíců, musí být další výcvik 

na letounu/STD dokončen v rozmezí 12 kalendářních měsíců od původního data uplynutí 

doby platnosti předchozího výcviku na letounu/STD. 

 

OPS 1.968 

Způsobilost pilota řídit z kteréhokoli pilotního sedadla 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.968) 
 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) pilot, který může být přidělen k výkonu své funkce z kteréhokoli sedadla pilota, 

dokončil vhodný výcvik a přezkoušení, a 

 

2) program výcviku a přezkušování byl stanoven v provozní příručce a byl přijatelný pro 

úřad. 
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OPS 1.970 

Nedávná praxe 

 

a) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) pilot nebyl přidělen k řízení letounu jako člen minimální osvědčené posádky, buď jako 

pilot řídící ,nebo pilot neřídící, pokud v předchozích 90 dnech neprovedl tři vzlety a tři 

přistání jako řídící pilot na letounu nebo na letovém simulátoru stejného typu/třídy; 

 

2) pilot, který není držitelem platné přístrojové kvalifikace, nebyl přidělen k řízení letounu 

v noci jako velitel letadla, pokud v předchozích 90 dnech neprovedl alespoň jedno 

přistání v noci jako řídící pilot na letounu nebo na letovém simulátoru stejného 

typu/třídy.  

 

b) 90tidenní lhůta stanovená v bodech a) 1) a 2) se může prodloužit na nejvýše 120 dnů 

traťovými lety pod dozorem instruktora nebo examinátora typové kvalifikace. Pro období 

překračující 120 dní je požadavek rozlétanosti splněn cvičným letem nebo použitím letového 

simulátoru použitého typu letounu. 
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OPS 1.975 

Traťová a letištní kvalifikace 

 

a) Provozovatel zajistí, aby pilot před ustanovením do funkce velitele letadla nebo pilot, kterého 

může velitel letadla pověřit prováděním letu, nabyl přiměřené znalosti trati, kterou má letět, 

letišť (včetně náhradních) a zařízení a postupů, kterých má být použito. 

 

b) Doba platnosti traťové a letištní kvalifikace činí 12 kalendářních měsíců a: 

 

1) zbývající část měsíce, v němž byla získána; nebo 

 

2) zbývající část měsíce posledního provedeného letu na dané trati nebo na dané letiště. 

 

c) Traťová a letištní kvalifikace se prodlužuje provozem na dané trati nebo na dané letiště v době 

její platnosti podle výše uvedeného bodu b). 

 

d) Je-li platnost prodloužena v období posledních 3 kalendářních měsíců její platnosti, platí ode 

dne prodloužení platnosti do konce 12 kalendářních měsíců počínaje datem uplynutí 

předchozí doby platnosti traťové a letištní způsobilosti. 
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OPS 1.978 

Program zvyšování kvalifikace 

 

a) Doby platnosti uvedené v OPS 1.965 a 1.970 lze prodloužit, pokud úřad schválil program 

zvyšování kvalifikace stanovený provozovatelem. 

 

b) Program zvyšování kvalifikace musí obsahovat výcvik a přezkušování, které zajistí nabytí 

a udržení alespoň takové odborné způsobilosti, jak je stanovena v OPS 1.945, 1.965 a 1.970. 

 

OPS 1.980 

Létání na více typech nebo variantách 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.980) 
 

a) Provozovatel zajistí, aby člen letové posádky nelétal na více typech nebo variantách, pokud 

k tomu není způsobilý. 

 

b) Při zvažování letů s více než jedním typem nebo variantou provozovatel zajistí, aby rozdíly 

a podobnosti dotyčných letounů braly v úvahu: 

 

1) úroveň technologie; 

 

2) provozní postupy; 
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3) charakteristiky ovládání letounu. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby člen letové posádky, který létá na více než jednom typu nebo 

variantě, splňoval všechny požadavky stanovené v hlavě N pro každý typ nebo variantu, 

pokud úřad neschválil využití kreditu(ů) s ohledem na požadavky na výcvik, přezkušování 

a nedávnou praxi. 

 

d) Provozovatel v provozní příručce stanoví vhodné postupy nebo provozní omezení schválená 

úřadem pro létání s více než jedním typem nebo variantou zahrnující: 

 

1) minimální úroveň praxe člena letové posádky; 

 

2) minimální úroveň praxe na jednom typu nebo variantě před zahájením výcviku pro 

létání na jiném typu nebo variantě; 

 

3) postup, pomocí něhož letová posádka kvalifikovaná pro jeden typ nebo variantu 

absolvuje výcvik a získá kvalifikaci pro jiný typ nebo variantu; 

 

4) veškeré použitelné požadavky na nedávnou praxi pro každý typ nebo variantu. 
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OPS 1.981 

Létání na vrtulnících a letounech 

 

a) Létá-li člen letové posádky jak na vrtulnících, tak na letounech: 

 

1) provozovatel zajistí, aby se létání na vrtulníku a letounu omezovalo vždy na jeden typ; 

 

2) provozovatel v provozní příručce stanoví vhodné postupy nebo provozní omezení 

schválená úřadem. 

 

OPS 1.985 

Záznamy o výcviku 

 

a) Provozovatel: 

 

1) vede záznamy o veškerém výcviku, přezkoušeních a kvalifikaci podle OPS 1.945, 

1.955, 1.965, 1.968 a 1.975, které člen letové posádky absolvoval, a 

 

2) na požádání poskytne členu letové posádky záznamy o všech přeškolovacích kurzech a 

opakovacím výcviku a přezkoušení. 
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Dodatek 1 k OPS 1.940 

Střídání členů letové posádky za letu 

 

a) Člen letové posádky může být za letu vystřídán při plnění povinností při řízení jiným vhodně 

kvalifikovaným členem letové posádky. 

 

b) Střídání velitele letadla 

 

1) Velitel letadla může pověřit prováděním letu: 

 

i) jiného velitele letadla s příslušnou kvalifikací; nebo 

 

ii) pro lety výhradně nad FL 200 pilota s kvalifikací podrobně uvedenou níže 

v bodě c). 

 

c) Minimální požadavky na pilota střídajícího velitele letadla: 

 

1) platný průkaz způsobilosti dopravního pilota; 

 

2) přeškolovací výcvik a přezkoušení (zahrnující výcvik k získání typové kvalifikace) 

podle OPS 1.945; 

 

3) veškerý opakovací výcvik a přezkoušení podle OPS 1.965 a OPS 1.968 a 

 

4) traťová kvalifikace podle OPS 1.975. 
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d) Střídání druhého pilota 

 

1) Druhý pilot může být vystřídán: 

 

i) jiným vhodně kvalifikovaným pilotem; nebo 

 

ii) druhým pilotem střídajícím při cestovním letu s kvalifikací podrobně uvedenou 

níže v bodě e). 

 
 

e) Minimální požadavky na druhého pilota střídajícího při cestovním letu 

 

1) platný průkaz způsobilosti obchodního pilota s přístrojovou kvalifikací; 

 

2) přeškolovací výcvik a přezkoušení (zahrnující výcvik k získání typové kvalifikace) 

podle OPS 1.945 kromě požadovaného výcviku vzletů a přistání; 

 

3) veškerý opakovací výcvik a přezkoušení podle OPS 1.965 kromě požadovaného 

výcviku vzletů a přistání a 

 

4) plnění povinností druhého pilota pouze při cestovním letu a ne pod FL 200; 

 

5) nedávná praxe podle OPS 1.970 se nepožaduje. Pilot však musí absolvovat výcvik 

na letovém simulátoru k udržení pilotních dovedností a rozlétanosti v intervalech 

nejvýše 90 dnů. Tento opakovací výcvik lze spojit s výcvikem stanoveným v OPS 

1.965. 
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f) Střídání palubního technika. Palubního technika může za letu vystřídat člen letové posádky, 

který má platný průkaz způsobilosti palubního technika, nebo člen letové posádky 

s kvalifikací přijatelnou pro úřad. 

 

Dodatek 2 k OPS 1.940 

Jednopilotní provoz IFR nebo v noci 

 

a) Letouny uvedené v OPS 1.940 b) 2) lze provozovat s jedním pilotem podle pravidel IFR nebo 

v noci, jsou-li splněny tyto požadavky: 

 

1) provozovatel zahrne do provozní příručky program přeškolovacího a opakovacího 

výcviku pilota, který zahrnuje dodatečné požadavky pro jednopilotní provoz; 

 

2) palubní postupy musí zejména zahrnovat: 

 

i) ovládání motoru a jeho obsluhu v nouzových případech; 

 

ii) používání normálních, mimořádných a nouzových kontrolních seznamů; 

 

iii) komunikaci se složkami řízení letového provozu; 

 

iv) postupy odletu a přiblížení; 
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v) ovládání autopilota a 

 

vi) používání zjednodušené dokumentace za letu; 

 

3) přezkoušení po opakovacím výcviku podle OPS 1.965 se při jednopilotním provozu 

provádí na daném typu nebo třídě letounu v prostředí typickém pro tento provoz; 

 

4) pilot musí mít nalétáno na konkrétním typu nebo třídě letounu nejméně 50 hodin doby 

letu IFR, z toho 10 hodin ve funkci velitele letadla, a 

 

5) minimální požadovaná nedávná praxe pro pilota podílejícího se na jednopilotním 

provozu podle pravidel IFR nebo v noci činí 5 letů IFR zahrnujících 3 přiblížení podle 

přístrojů provedená v posledních 90 dnech při jednopilotním provozu na daném typu 

nebo třídě letounu. Tento požadavek lze nahradit přezkoušením z přiblížení podle 

přístrojů v podmínkách IFR na daném typu nebo třídě letounu. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.945 

Přeškolovací kurz provozovatele 

 

a) Přeškolovací kurz provozovatele musí zahrnovat: 

 

1) pozemní výcvik a přezkoušení zahrnující palubní systémy, normální, mimořádné a 

nouzové postupy; 
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2) výcvik a přezkoušení z používání nouzového a bezpečnostního vybavení, které je 

nutno dokončit před zahájením letového výcviku; 

 

3) výcvik a přezkoušení na letounu/letovém simulátoru a 

 

4) traťové lety pod dozorem a traťové přezkoušení. 

 

b) Přeškolovací kurz musí být proveden v pořadí uvedeném v bodě a) výše. 

 

c) Po dokončení přeškolovacího kurzu s nulovou dobou letu musí pilot: 

 

1) do 15 dnů zahájit traťové lety pod dozorem a 

 

2) na sedadle pilota provést první čtyři vzlety a přistání v letounu pod dozorem TRI A). 

 

d) Do přeškolovacího kurzu musí být začleněny prvky optimalizace činnosti posádky a výcvik 

musí být prováděn vhodně kvalifikovaným personálem. 

 

e) Kromě výše uvedeného bodu a) provozovatel zajistí, aby se člen letové posádky, který 

předtím nedokončil přeškolovací kurz provozovatele, podrobil všeobecnému výcviku první 

pomoci a v případě potřeby i výcviku postupů nouzového přistání na vodu s použitím 

vybavení ve vodě. 
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Dodatek 1 k OPS 1.965 

Opakovací výcvik a přezkušování - piloti 

 

a) Opakovací výcvik.– Opakovací výcvik musí zahrnovat: 

 

1) Pozemní a opakovací výcvik: 

 

i) Program pozemního a udržovacího výcviku musí zahrnovat: 

 

A) systémy letounu; 

 

B) provozní postupy a požadavky zahrnující odmrazování/ochranu proti námraze 

na zemi a ztrátu pracovní schopnosti pilota a 

 

C) přezkoumání leteckých nehod/incidentů a událostí. 

 

ii) Znalosti získané pozemním a udržovacím výcvikem se ověří dotazníkem nebo 

jiným vhodným způsobem. 

2) Výcvik na letounu/ STD: 

 

i) Program výcviku na letounu/STD se stanoví tak, aby v období každých 3 let pokrýval 

všechny hlavní poruchy systémů letounu a postupy s nimi spojené. 
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ii) Jsou-li prováděny v letounu činnosti s vypnutým motorem, musí být porucha motoru 

simulována. 

 

iii) Výcvik na letounu/STD lze spojit s přezkoušením odborné způsobilosti 

provozovatelem. 

 

3) Výcvik v používání nouzového a bezpečnostního vybavení: 

 

i) Program výcviku v používání nouzového a bezpečnostního vybavení lze spojit 

s přezkoušením a musí být proveden v letounu nebo jiném vhodném výcvikovém 

zařízení. 

 

ii) Program výcviku v používání nouzového a bezpečnostního vybavení musí každý rok 

zahrnovat: 

 

A) skutečné oblékání záchranných vest, jsou-li k dispozici; 

 

B) skutečné nasazování ochranného dýchacího vybavení; 

 

C) skutečnou manipulaci s hasicími přístroji; 

 

D) instruktáž o umístění a používání veškerého nouzového a bezpečnostního 

vybavení, které je na palubě letounu; 

 

E) instruktáž o umístění a používání všech druhů nouzových východů a 

 

F) bezpečnostní postupy. 
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iii) Program výcviku musí každé tři roky zahrnovat: 

 

A) skutečnou manipulaci se všemi druhy východů; 

 

B) předvedení způsobu manipulace se skluzem, je-li k dispozici; 

 

C) skutečné hašení požáru nebo simulovaného požáru s použitím vybavení typického 

pro daný letoun s tím, že v případě halonových hasicích přístrojů lze použít jiného 

způsobu přijatelného pro úřad; 

 

D) účinky kouře v uzavřeném prostoru a skutečné použití veškerého příslušného 

vybavení v simulovaném prostředí naplněném kouřem; 

 

E) skutečnou nebo simulovanou manipulaci s pyrotechnickými prostředky, jsou-li 

k dispozici, a 

 

F) předvedení použití záchranných člunů, jsou-li k dispozici. 

 

4) Výcvik optimalizace činnosti posádky (CRM) 

 

i) Prvky CRM musí být začleněny do všech příslušných fází opakovacího výcviku a 
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ii) musí být zaveden specifický modulový výcvikový program CRM, aby v období 

nepřesahujícím 3 roky byla pokryta všechna hlavní témata CRM: 

 

A) selhání lidského činitele a spolehlivost, řada chyb, prevence a odhalování chyb; 

 

B) bezpečnostní kultura společnosti, normalizované provozní postupy (SOP), 

organizační činitele; 

 

C) stres, zvládání stresu, únava a bdělost; 

 

D) získávání a zpracování informací, uvědomování si situace, zvládání pracovního 

zatížení; 

 

E) rozhodování; 

 

F) dorozumívání a koordinace v pilotním prostoru a mimo něj; 

 

G) schopnost vést a týmové chování, vzájemné působení; 

 

H) automatizace a filozofie využívání automatizace (vztahuje-li se k danému typu); 

 

I) specifické odlišnosti daného typu; 

 

J) případové studie; 
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K) další oblasti, které vyžadují zvýšenou pozornost, jak je stanoveno v programu 

prevence leteckých nehod a bezpečnosti letů (viz OPS 1.037). 

 

b) Přezkušování po opakovacím výcviku. Přezkušování po opakovacím výcviku musí zahrnovat: 

 

1) přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem; 

 

i) přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem musí případně zahrnovat tyto 

manévry: 

 

A) přerušený vzlet, je-li k dispozici letový simulátor, jinak jen nácviky úkonů 

dotykem; 

 

B) vzlet s poruchou motoru mezi V1 a V2 nebo jakmile to dovolí bezpečnostní 

hlediska; 

 

C) přesné přístrojové přiblížení do provozního minima, u vícemotorových 

letounů s jedním nepracujícím motorem; 

 

D) přístrojové přiblížení do provozního minima; 

 

E) nezdařené přístrojové přiblížení z provozního minima, u vícemotorových 

letounů s jedním nepracujícím motorem, a 
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F) přistání s jedním nepracujícím motorem. U jednomotorových letounů se 

požaduje cvičné vynucené přistání. 

 

ii) Jsou-li v letounu prováděny činnosti s vypnutým motorem, musí být porucha 

motoru simulována. 

 

iii) Kromě přezkoušení podle bodů i) A) až F) musí být každých 12 měsíců splněny 

požadavky, kterými se řídí vydání průkazů způsobilosti členů letové posádky a 

mohou být spojeny s přezkoušením odborné způsobilosti provozovatelem. 

 

iv) U pilotů provádějících pouze lety VFR lze vynechat přezkoušení uvedené v 

bodech i) C) až E) kromě přiblížení a průletu vícemotorových letounů s jedním 

nepracujícím motorem. 

 

v) Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem musí provádět examinátor 

typové kvalifikace. 

 

2) Přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení. Přezkoušení musí zahrnovat 

ty body, kterých se týkal výcvik podle bodu a) 3) výše. 

 

3) Traťová přezkoušení: 

 

i) Při traťových zkouškách musí být prokázána schopnost uspokojivého provedení úplného 

traťového letu včetně postupů před letem a po letu a používání vybavení, které je k 

dispozici, jak je stanoveno v provozní příručce. 
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ii) Dovednosti CRM letové posádky se hodnotí v souladu s metodikou přijatelnou pro úřad 

a zveřejněnou v provozní příručce. Účelem tohoto hodnocení je:  

 

 A) zajistit zpětnou vazbu k jednotlivým členům posádky a posádce jako celku a zjistit, 

zda je nutné zopakovat určitou část výcviku, a 

 

 B) vylepšit systém výcviku CRM. 

 

iii) Jsou-li pilotům přidělovány povinnosti pilota řídícího i neřídícího, musí být přezkoušeni 

v obou funkcích. 

 

iv) Traťovápřezkoušení se musí dokončit v letounu. 

 

v) Traťová přezkoušení musí provádět velitelé letadla jmenovaní provozovatelem a 

přijatelní pro úřad. Osoba provádějící traťová přezkoušení popsaná v OPS 1.965 a) 4) ii) 

musí absolvovat výcvik v oblasti koncepce CRM a hodnocení dovedností CRM a musí 

sedět na sedadle pozorovatele, je-li zastavěno. V případě dálkových letů, kdy se na 

palubě nachází dodateční členové letové posádky, může tato osoba vykonávat funkci 

druhého pilota střídajícího při cestovním letu a nesmí sedět na žádném z pilotních 

sedadel v průběhu vzletu, odletu, počáteční fáze cestovního letu, klesání, přiblížení a 

přistání. Hodnocení CRM prováděné touto osobou musí být založeno výhradně na 

pozorování počáteční přípravy, přípravy v pilotním prostoru, kabině cestujících a těch 

fází letu, kdy se nachází na sedadle pozorovatele. 
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Dodatek 2 k OPS 1.965 

Opakovací výcvik a přezkušování – palubní technici 

 

a) Opakovací výcvik a přezkušování palubních techniků musí splňovat požadavky pro piloty 

a všechny další specifické povinnosti, přičemž se vynechají body, které se palubních techniků 

netýkají. 

 

b) Opakovací výcviky a přezkušování palubních techniků se pokud možno uskutečňují souběžně 

s opakovacím výcvikem a přezkušováním pilota. 

 

c) Traťová přezkoušení musí provádět velitelé letadla jmenovaní provozovatelem a přijatelní 

pro úřad nebo instruktor či examinátor typové kvalifikace palubního technika. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.968 

Způsobilost pilota řídit z kteréhokoli pilotního sedadla 

 

a) Velitelé letadla, jejichž povinnosti vyžadují rovněž pilotování ze sedadla druhého pilota 

a plnění jeho povinností, nebo velitelé letadla, od nichž se požaduje provádění výcviku 

a přezkušování ze sedadla druhého pilota, musí dokončit dodatečný výcvik a přezkoušení 

stanovené v provozní příručce souběžně s přezkoušením odborné způsobilosti 

provozovatelem podle OPS 1.965 b). Tento dodatečný výcvik musí zahrnovat alespoň: 

 

1) poruchu motoru během vzletu; 

 

2) přiblížení a opakování okruhu s jedním nepracujícím motorem a 
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3) přistání s jedním nepracujícím motorem. 

 

b) Jsou-li v letounu prováděny činnosti s vypnutým motorem, musí být porucha motoru 

simulována. 

 

c) Přezkoušení požadované podle OPS pro pilotování z levého sedadla musí být rovněž platné 

při pilotování z pravého sedadla. 

 

d) Pilot střídající velitele letadla musí současně s přezkoušením odborné způsobilosti 

provozovatele podle OPS 1.965 b) prokázat praxi v provádění úkonů a postupů, které by 

normálně nebyly odpovědností střídajícího pilota. Nejsou-li rozdíly mezi pravým a levým 

sedadlem významné (např. protože se používá autopilot), lze prokázání provést z kteréhokoli 

sedadla. 

 

e) Pilot jiný než velitel letadla sedící na levém sedadle musí současně s přezkoušením odborné 

způsobilosti provozovatele podle OPS 1.965 b) prokázat praxi v provádění úkonů a postupů, 

které by jinak byly odpovědností velitele letadla jako pilota neřídícího. Nejsou-li rozdíly mezi 

pravým a levým sedadlem významné (např. protože se používá autopilot), lze prokázání 

provést z kteréhokoli sedadla. 
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Dodatek 1 k OPS 1.980 

Létání na více typech nebo variantách 

 

a) Létá-li člen letové posádky více než jednu třídu, typ nebo variantu letounu, jejichž seznam je 

uveden v ustanoveních o průkazech způsobilosti členů letové posádky, nikoli však v rámci 

jediného potvrzení (doložky) průkazu způsobilosti, musí provozovatel splnit tyto požadavky: 

 

1) Člen letové posádky nesmí létat více než: 

 

i) tři typy nebo varianty letounů s pístovými motory; nebo 

 

ii) tři typy nebo varianty turbovrtulových letounů; nebo 

 

iii) jeden typ nebo variantu turbovrtulového letounu a jeden typ nebo variantu letounu 

s pístovým motorem; nebo 

 

vi) jeden typ nebo variantu turbovrtulového letounu a jakýkoli letoun v rámci určité 

třídy. 

 

2) OPS 1.965 pro každý létaný typ nebo variantu, pokud provozovatel neprokázal specifické 

postupy nebo provozní omezení přijatelná pro úřad. 
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b) Létá-li člen letové posádky více než jeden typ nebo variantu letounu v rámci jednoho nebo 

více potvrzení průkazu způsobilosti, jak jsou vymezeny v ustanoveních o průkazech 

způsobilosti členů letové posádky (typ – vícepilotní), provozovatel zajistí, aby: 

 

1) složení minimální letové posádky stanovené v provozní příručce bylo stejné pro každý 

typ nebo variantu, které mají být létány; 

 

2) člen letové posádky nelétal více než dva typy nebo varianty letounu, pro něž se 

požaduje samostatné potvrzení průkazu způsobilosti, a 

 

3) v každé jednotlivé době letové služby byly létány pouze letouny v rámci jednoho 

potvrzení průkazu způsobilosti, pokud provozovatel nestanovil postupy k zajištění 

přiměřeného času na přípravu. 

 

Pozn.: V případech zahrnujících více než jedno potvrzení průkazu způsobilosti, viz body c) a d) 

níže.  

 

c) Létá-li člen letové posádky více než jeden typ nebo variantu letounu, jejichž seznam je uveden 

v ustanoveních o průkazech způsobilosti členů letové posádky (typ – jednopilotní a typ – 

vícepilotní), nikoli však v rámci jediného potvrzení průkazu způsobilosti, musí provozovatel 

splnit tyto požadavky: 

 

1) body b) 1), b) 2) a b) 3); 

 

2) bod d) níže. 
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d) Létá-li člen letové posádky více než jeden typ nebo variantu letounu, jejichž seznam je 

uveden v ustanoveních o průkazech způsobilosti členů letové posádky (typ – vícepilotní), 

nikoli však v rámci jediného potvrzení průkazu způsobilosti, musí provozovatel splnit tyto 

požadavky: 

 

1) požadavky b) 1), b) 2) a b) 3); 

 

2) před využíváním práv dvou potvrzení: 

 

i) členové letové posádky musí dokončit dvě po sobě jdoucí přezkoušení odborné 

způsobilosti provozovatelem a musí nalétat 500 hodin v příslušných funkcích v 

posádce při obchodních dopravních letech u téhož provozovatele. 

 

ii) v případě pilota využívajícího práv dvou potvrzení průkazu způsobilostí s praxí 

u provozovatele, který byl u téhož provozovatele povýšen na velitele letadla na 

jednom z těchto dvou typů, je minimální požadovanou praxí ve funkci velitele 

letadla šest měsíců a 300 hodin a tento pilot musí dokončit dvě po sobě jdoucí 

přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, aby byl opět způsobilý 

využívat práv dvou potvrzení průkazu způsobilosti. 

 

3) Před zahájením výcviku a létáním na jiném typu nebo variantě musí členové letové 

posádky dokončit 3 měsíce a 150 hodin létání na základním letounu, které musí 

zahrnovat alespoň jedno přezkoušení odborné způsobilosti. 

 

4) Po dokončení počátečního traťového přezkoušení na novém typu musí členové letové 

posádky nalétat 50 letových hodin nebo 20 úseků výhradně na letounech nové typové 

kvalifikace. 
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5) OPS 1.970 pro každý provozovaný typ, pokud úřad nepovolil kredity v souladu 

s bodem 7). 

 

6) V provozní příručce musí být stanoveno období, v němž se požaduje traťová praxe na 

každém typu. 

 

7) Pokud provozovatel usiluje o získání kreditů ke snížení požadavků na výcvik, 

přezkušování a nedávnou praxi mezi jednotlivými typy letounu, musí úřadu prokázat, 

které body není třeba vzhledem k podobnostem opakovat na každém typu nebo variantě. 

 

i) OPS 1.965 b) vyžaduje dvě přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem 

každý rok. Je-li přiznán kredit podle bodu 7) pro přezkoušení odborné 

způsobilosti provozovatelem ke střídání dvou typů, každé přezkoušení odborné 

způsobilosti provozovatelem prodlužuje platnost přezkoušení odborné 

způsobilosti provozovatelem pro jiný typ. 

Příslušné požadavky na průkazy způsobilosti členů letové posádky jsou splněny, 

pokud doba mezi přezkoušeními odborné způsobilosti nepřekročí dobu 

stanovenou v příslušném předpisu v oblasti průkazů způsobilosti členů letové 

posádky pro každý typ. Kromě toho musí být v provozní příručce stanoven 

příslušný a schválený opakovací výcvik. 

 

ii) OPS 1.965 c) vyžaduje jedno traťové přezkoušení každý rok. Je-li přiznán kredit 

podle bodu 7) pro traťové přezkoušení ke střídání jednotlivých typů nebo variant, 

každá traťová zkouška prodlužuje platnost traťové přezkoušení pro druhý typ 

nebo variantu. 
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iii) Každoroční výcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního 

vybavení musí zahrnovat všechny požadavky pro každý typ. 

 

8) OPS 1.965 pro každý provozovaný typ a variantu, pokud úřad neschválil kredity v 

souladu s bodem 7). 

 

e) Létá-li člen letové posádky kombinaci typů nebo variant letounů, jak jsou vymezeny 

v ustanoveních o průkazech způsobilosti členů letové posádky (třída – jednopilotní a typ - 

vícepilotní), provozovatel musí prokázat, že jsou schváleny specifické postupy nebo provozní 

omezení podle OPS 1.980 d). 
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HLAVA O 

PALUBNÍ PRŮVODČÍ 

 

OPS 1.988 

Použitelnost 

 

Provozovatel zajistí, aby palubní průvodčí splňovali požadavky této hlavy a veškeré ostatní 

bezpečnostní požadavky použitelné pro palubní průvodčí. 

 

Pro účely tohoto nařízení se „palubním průvodčím“ rozumí kterýkoli člen posádky s výjimkou 

letové posádky, který v zájmu bezpečnosti cestujících plní povinnosti, které mu byly přiděleny 

provozovatelem nebo velitelem letadla v kabině letounu. 

 

OPS 1.989 

Identifikace 

 

a) Provozovatel zajistí, aby všichni palubní průvodčí nosili stejnokroj pro palubní průvodčí 

provozovatele a byli pro cestující snadno identifikovatelní jako palubní průvodčí. 

 

b) Ostatní personál, např. zdravotnický personál, bezpečnostní personál, pečovatelé o děti, 

doprovázející osoby, technický personál, osoby starající se o zábavu, tlumočníci, kteří 

vykonávají úkoly v kabině, nesmí nosit uniformu, podle které by je cestující mohli 

identifikovat jako palubní průvodčí, ledaže splňují požadavky této hlavy a veškeré ostatní 

použitelné požadavky tohoto nařízení. 
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OPS 1.990 

Počet a složení palubních průvodčích 

 

a) Provozovatel nesmí provozovat letoun s konfigurací s maximálním schváleným počtem 

sedadel pro cestující větším než 19, přepravuje-li jednoho či více cestujících, jestliže není v 

posádce alespoň jeden palubní průvodčí, který v zájmu bezpečnosti cestujících plní povinnosti 

uvedené v provozní příručce. 

 

b) Ke splnění výše uvedeného bodu a) provozovatel zajistí, aby minimální počet palubních 

průvodčích byl větší než: 

 

1) jeden palubní průvodčí na každých 50 (nebo jejich část) sedadel pro cestující 

zastavěných na stejné palubě letounu; nebo 

 

2) počet palubních průvodčích, kteří se v kabině letounu aktivně podílejí na předvádění 

nouzové evakuace, nebo o nichž se předpokládá, že se podílejí na příslušném rozboru, 

vyjma případu, kdy je konfigurace s maximálním schváleným počtem sedadel pro 

cestující nejméně o 50 sedadel nižší než počet cestujících evakuovaných během 

předvádění, se může snížit o jednoho za každý celý násobek 50 sedadel, o nějž je 

konfigurace s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující nižší než 

certifikovaná maximální kapacita. 

 

c) Výjimečně může úřad od provozovatele vyžadovat, aby posádku doplnil o další palubní 

průvodčí. 
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d) Při nepředvídaných okolnostech se minimální počet palubních průvodčích může snížit 

za předpokladu, že: 

 

1) počet cestujících se snížil v souladu s postupy uvedenými v provozní příručce a 

 

2) po ukončení letu je úřadu předáno hlášení. 

 

e) Provozovatel zajistí, aby při najímání služeb palubních průvodčích, kteří jsou osobami 

samostatně výdělečně činnými nebo jsou najímáni příležitostně či pracují na částečný 

pracovní úvazek, byly splněny požadavky hlavy O. V této souvislosti se musí věnovat zvláštní 

pozornost celkovému počtu typů letadel nebo jejich variant, na nichž může palubní průvodčí 

létat pro účely obchodní letecké dopravy. Tento celkový počet nesmí překročit požadavky 

stanovené v OPS 1.1030, včetně případů, kdy jeho služeb využívá jiný provozovatel. 

 

OPS 1.995 

Minimální požadavky 

 

Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí: 

 

a) byl starší 18 let; 

 

b) pravidelně podstupoval lékařské prohlídky nebo posudky podle požadavků úřadu za účelem 

zjištění jeho zdravotní způsobilosti k plnění povinností; 
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c) úspěšně dokončil počáteční výcvik v souladu s OPS 1.1005 a byl držitelem osvědčení 

o bezpečnostním výcviku; 

 

d) dokončil přeškolovací nebo rozdílový výcvik, který zahrnuje alespoň témata uvedená 

v OPS 1.1010; 

 

e) účastnil se opakovacího výcviku v souladu s ustanoveními OPS 1.1015; 

 

f) byl způsobilý plnit své povinnosti v souladu s postupy uvedenými v provozní příručce. 

 

OPS 1.1000 

Vedoucí palubní průvodčí 

 

a) Provozovatel jmenuje vedoucího palubního průvodčího, pokud je přidělen více než jeden 

palubní průvodčí. U letů, na něž je přidělen více než jeden palubní průvodčí, avšak požaduje 

se pouze jeden palubní průvodčí, provozovatel jmenuje jednoho palubního průvodčího, který 

odpovídá veliteli letadla. 

 

b) Vedoucí palubní průvodčí odpovídá veliteli letadla za provedení a koordinaci normálních 

a nouzových postupů uvedených v provozní příručce. Během turbulence, pokud neexistují 

pokyny od letové posádky, má vedoucí palubní průvodčí právo přerušit povinnosti 

nevztahující se k bezpečnosti a informovat letovou posádku o zjištěné úrovni turbulence a o 

potřebě rozsvícení tabla „Připoutejte se“. Poté by mělo následovat zajištění kabiny pro 

cestující a dalších příslušných prostor palubními průvodčími. 
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c) Vyžaduje-li se podle OPS 1.990 nasazení více palubních průvodčích, může provozovatel 

jmenovat na místo vedoucího palubního průvodčího pouze osobu, která má nejméně roční 

zkušenosti jako palubní průvodčí a dokončil příslušný kurz, který zahrnuje nejméně: 

 

1) předletová instruktáž: 

 

i) práce posádky, 

 

ii) přidělení míst a povinností palubním průvodčím, 

 

iii) projednání konkrétního letu, včetně typu letounu, vybavení, oblasti a druhu 

provozu a kategorií cestujících se zvláštním přihlédnutím ke zdravotně 

postiženým osobám, malým dětem a převozům nemocných a 

 

2) spolupráce v rámci posádky: 

 

i) disciplína, odpovědnost a předávání velení, 

 

ii) význam koordinace a dorozumívání, 

 

iii) ztráta pracovní schopnosti pilota a 
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3) přehled požadavků provozovatele a zákonných požadavků: 

 

i) bezpečnostní pokyny pro cestující, karty s bezpečnostními pokyny, 

 

ii) zabezpečení palubních bufetů, 

 

iii) úschova příručních zavazadel, 

 

iv) elektronické přístroje, 

 

v) postupy při doplňování paliva s cestujícími na palubě, 

 

vi) turbulence, 

 

vii) dokumentace a 

 

4) lidské činitele a optimalizace činnosti posádky a 

 

5) hlášení leteckých nehod a incidentů a 

 

6) omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku. 
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d) Provozovatel stanoví postupy pro výběr druhého nejlépe kvalifikovaného palubního 

průvodčího, který převezme funkci vedoucího palubního průvodčího v případě, že jmenovaný 

vedoucí palubní průvodčí nebude moci tuto funkci vykonávat. Tyto postupy musí být pro úřad 

přijatelné a přihlížet k profesním zkušenostem palubních průvodčích. 

 

e) Výcvik CRM: Provozovatel zajistí, aby do výcviku byly začleněny veškeré příslušné prvky 

v dodatku 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabulce 1 sloupci a) a aby pokrývaly úroveň 

požadovanou sloupcem f), kurz vedoucích palubních průvodčích. 

 

OPS 1.1002 

Činnosti samostatných palubních průvodčí 

 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí, který nemá předchozí srovnatelnou praxi, 

dříve než začne pracovat jako samostatný palubní průvodčí, dokončil: 

 

1) dodatečný výcvik k výcviku požadovanému podle OPS 1.1005 a OPS 1.1010 klade 

zvláštní důraz na níže uvedené aspekty práce samostatného palubního průvodčího: 

 

i) odpovědnost vůči veliteli letadla za zajištění bezpečnosti v kabině 

a nouzového(ých) postupu(ů) uvedených v provozní příručce; 

 

ii) význam koordinace a dorozumívání s letovou posádkou, zvládání  neukázněných 

nebo obtěžujících cestujících; 
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iii) přehled požadavků provozovatele a zákonných požadavků; 

 

iv) dokumentace; 

 

v) hlášení leteckých nehod a incidentů; 

 

vi) omezení doby letové služby a služby; 

 

2) seznamovací lety trvající nejméně 20 hodin a zahrnující 15 úseků letu. Seznamovací lety 

se provádí pod dozorem palubního průvodčího s vhodnou praxí na letounu, který má být 

provozován. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby palubní průvodčí před svým přidělením jako samostatný palubní 

průvodčí byl způsobilý vykonávat své povinnosti v souladu s postupy stanovenými 

v provozní příručce. Vhodnost pro vykonávání činnosti samostatného palubního průvodčího 

musí být určena v kritériích pro výběr, přijímání, výcvik a hodnocení způsobilosti palubního 

průvodčího. 

 

OPS 1.1005 

Počáteční bezpečnostní výcvik 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.1005) 

 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí před zahájením přeškolovacího výcviku 

úspěšně dokončil počáteční bezpečnostní výcvik, který zahrnuje nejméně témata uvedená 

v dodatku 1 k OPS 1.1005. 
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b) Výcvikové kurzy podle uvážení úřadu a  na základě jeho souhlasu poskytne: 

buď 

 

1) provozovatel  

 

- přímo nebo 

 

- nepřímo prostřednictvím organizace pro výcvik, která provádí činnost jménem 

provozovatele; 

 

nebo 

 

2) schválená organizace pro výcvik. 

 

c) Program a struktura počátečních výcvikových kurzů musí být v souladu s použitelnými 

požadavky a podléhá předchozímu schválení úřadem.  

 

d) Podle uvážení úřadu vydá úřad, provozovatel nebo schválená organizace pro výcvik, která 

poskytuje výcvikový kurz, palubnímu průvodčímu osvědčení o bezpečnostním výcviku po 

dokončení počátečního bezpečnostního výcviku a úspěšném přezkoušení uvedeném v OPS 

1.1025. 

 

e) Pokud úřad zmocní provozovatele nebo schválenou vzdělávací organizaci k vydávání 

osvědčení o bezpečnostním školení pro palubní průvodčí, musí být na tomto osvědčení 

uveden zřetelný odkaz na schválení úřadu. 
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OPS 1.1010 

Přeškolovací a rozdílový výcvik 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.1010) 
 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí v souladu s použitelnými pravidly dokončil 

odpovídající přeškolovací a rozdílový výcvik, který zahrnuje alespoň témata uvedená 

v dodatku 1 k OPS 1.1010. Výcvikový kurz musí být uveden v provozní příručce. Program 

a struktura výcvikového kurzu podléhá předchozímu schválení úřadem. 

 

1) Přeškolovací výcvik: přeškolovací výcvik musí být dokončen před: 

 

i) prvním přidělením provozovatelem do funkce palubního průvodčího; nebo 

 

ii) přidělením  na jiný typ letounu. 

 

2) Rozdílový výcvik: rozdílový výcvik musí být dokončen před: 

 

i) přidělením na jinou variantu v současné době používaného typu letounu; nebo 

 

ii) zahájením provozu s jiným bezpečnostním vybavením, umístěním bezpečnostního 

vybavení nebo normálními a nouzovými bezpečnostními postupy jinými než na typech 

nebo variantách letounu v současné době používaných. 
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b) Provozovatel stanoví obsah přeškolovacího a rozdílového výcviku s přihlédnutím k 

předchozímu výcviku palubního průvodčího zaznamenanému v záznamech o výcviku 

vyžadovaných podle OPS 1.1035. 

 

c) Aniž je dotčen OPS 1.995 c), je možno kombinovat související prvky počátečního výcviku 

(OPS 1.1005) a přeškolovacího a rozdílového výcviku (OPS 1.1010). 

 

d) Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) se přeškolovací výcvik uskutečnil strukturovaným a realistickým způsobem v souladu 

s dodatkem 1 k OPS 1.1010; 

 

2) se rozdílový výcvik uskutečnil strukturovaným způsobem a 

 

3) přeškolovací výcvik a v případě potřeby rozdílový výcvik zahrnoval použití veškerého 

bezpečnostního vybavení a všech normálních a nouzových postupů použitelných pro 

daný typ nebo variantu letounu a obsahoval teoretický a praktický výcvik buď na 

odpovídajícím cvičném zařízení, nebo ve skutečném letounu. 

 

e) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí před prvním přidělením do služby dokončil 

provozovatelův výcvik CRM a výcvik CRM pro konkrétní typ letounu v souladu 

s dodatkem 1 k OPS 1.1010 j). Palubní průvodčí, kteří již u provozovatele působí jako palubní 

průvodčí a kteří nedokončili dříve provozovatelův výcvik CRM, musí tento výcvik dokončit 

během dalšího opakovacího výcviku a přezkoušení podle dodatku 1 k OPS 1.1010 j), případně 

včetně výcviku CRM pro konkrétní typ letounu. 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 363 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

OPS 1.1012 

Seznámení 

 

Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí po ukončení přeškolovacího výcviku dokončil 

seznámení dříve, než bude pracovat jako jeden z členů posádky s minimálním počtem palubních 

průvodčích podle OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Opakovací výcvik 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.1015) 
 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí absolvoval opakovací výcvik zahrnující 

činnosti přidělené každému členu posádky v rámci normálních a nouzových postupů a cvičení 

podle příslušných typů nebo variant letounu, na jehož palubě pracuje, v souladu s dodatkem 1 

k OPS 1.1015. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby program opakovacího výcviku schválený úřadem zahrnoval 

teoretickou a praktickou výuku společně s individuálním nácvikem, jak je stanoveno 

v dodatku 1 k OPS 1.1015. 

 

c) Doba platnosti opakovacího výcviku a souvisejícího přezkoušení podle OPS 1.1025 je 

dvanáct kalendářních měsíců a zbývající část měsíce vydání. Je-li dokončen během 

posledních tří kalendářních měsíců platnosti předchozího přezkoušení, prodlužuje se doba 

platnosti ode dne ukončení až po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data uplynutí doby 

platnosti předchozího přezkoušení. 
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OPS 1.1020 

Udržovací výcvik 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.1020) 

 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí, který déle než šest měsíců nevykonával 

žádné povinnosti při letu a jehož předchozí přezkoušení podle OPS 1.1025 b) 3) je dosud 

platné, dokončil udržovací výcvik stanovený v provozní příručce podle dodatku 1 

k OPS 1.1020. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby palubní průvodčí, který sice vykonával povinnosti, avšak během 

předchozích šesti měsíců nepracoval jako palubní průvodčí na daném typu letadla podle OPS 

1.990 b), dříve než začne vykonávat takové povinnosti na tomto typu letounu, buď: 

 

1) dokončil udržovací výcvik pro tento typ; nebo 

 

2) se seznámil se svými úkoly během dvou úseků letu v rámci obchodních letů na tomto 

typu. 
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OPS 1.1025 

Přezkušování 

 

a) Podle uvážení úřadu zajistí úřad, provozovatel nebo schválená organizace pro výcvik 

poskytující výcvikové kurzy, aby během nebo po dokončení výcviku podle OPS 1.1005, 

1.1010, 1.1015 a 1.1020 každý palubní průvodčí podstoupil přezkoušení vztahující se k 

absolvovanému výcviku s cílem ověřit jeho odbornou způsobilost při plnění normálních a 

nouzových bezpečnostních povinností. 

 

Podle uvážení úřadu zajistí úřad, provozovatel nebo schválená organizace pro výcvik 

poskytující výcvikové kurzy, aby personál, který provádí tato přezkoušení, měl odpovídající 

kvalifikaci. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí vykonal tato přezkoušení: 

 

1) počáteční bezpečnostní výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1005; 

 

2) přeškolovací a rozdílový výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1010; 

 

3) opakovací výcvik. Příslušné body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1015 a 

 

4) udržovací výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 

Létání na více typech nebo variantách 

 

a) Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí vykonával službu na nejvýše třech typech 

letounu. Výjimečně může se souhlasem úřadu palubní průvodčí vykonávat službu na čtyřech 

typech letounu, pokud nejméně pro dva typy jsou: 

 

1) normální a nouzové postupy, které nejsou specifické pro daný typ, stejné, a 

 

2) bezpečnostní vybavení a normální a nouzové postupy specifické pro daný typ 

podobné. 

 

b) Pro účely bodu a) se varianty jednoho typu letounu považují za různé typy, liší-li se 

v jednom z těchto aspektů: 

 

1) obsluha nouzových východů; 

 

2) umístění a typ přenosného bezpečnostního vybavení a 

 

3) nouzové postupy specifické pro daný typ. 
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OPS 1.1035 

Záznamy o výcviku 

 

Provozovatel: 

 

1) vede záznamy o výcviku a zkouškách podle OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 a 1.1025 a 

 

2) uchovává kopii osvědčení o bezpečnostním školení a 

 

3) uchovává aktualizované záznamy o výcviku a lékařských prohlídkách nebo posudcích, přičemž 

u záznamů o výcviku musí být uvedeno datum a obsah absolvovaného přeškolovacího, 

rozdílového a opakovacího výcviku a 

 

4) na požádání poskytne dotčenému palubnímu průvodčímu záznamy o veškerém počátečním, 

přeškolovacím a opakovacím výcviku a přezkoušení. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1005 

Počáteční bezpečnostní výcvik 

 

Počáteční bezpečnostní výcvik uvedený v OPS 1.1005 musí zahrnovat alespoň tato témata: 

 

a) Požární a kouřový výcvik: 

 

1. důraz na odpovědnost palubního průvodčího reagovat okamžitě na nouzové situace při 

výskytu požáru nebo kouře, a zejména důraz na význam určení skutečného zdroje 

požáru; 

 

2. význam neprodleného informování letové posádky, specifická opatření nezbytná ke 

koordinaci a pomoci při zjištění požáru nebo kouře; 

 

3. nutnost kontrolovat často možné prostory s rizikem vzniku požáru včetně toalet 

a příslušné detektory kouře; 

 

4. druh požáru a vhodné hasicí prostředky a postupy v konkrétních situacích, způsoby 

použití hasicích prostředků, důsledky nesprávného použití a použití v uzavřeném 

prostoru a 

 

5. obecné postupy pozemních záchranných a nouzových služeb na letištích. 
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b) Výcvik týkající se přežití na vodě. 

 

Nasazení a použití osobních plovacích prostředků ve vodě. Před první službou v letounu 

vybaveném záchrannými čluny nebo podobnými prostředky je nutno absolvovat výcvik o použití 

těchto prostředků a praktický výcvik na vodě. 

 

c) Výcvik přežití. 

 

Výcvik přežití musí odpovídat oblasti působení (např. polární oblasti, poušť, džungle nebo moře). 

 

d) Zdravotní aspekty a první pomoc: 

 

1. poučení o první pomoci a použití souprav první pomoci; 

 

2. první pomoc ve spojení s výcvikem přežití a odpovídající hygienou a 

 

3. fyziologické účinky létání se zvláštním důrazem na nedostatečný přísun kyslíku 

(hypoxii). 

 

e) Zacházení s cestujícími: 

 

1. pokyny týkající se rozpoznání cestujících pod vlivem alkoholu nebo drog nebo 

agresivních cestujících a zacházení s nimi; 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 370 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

2. způsoby motivování cestujících a zvládnutí davu k urychlení evakuace letounu; 

 

3. předpisy o bezpečném uložení příručních zavazadel (včetně předmětů  palubní obsluhy) 

a nebezpečí plynoucí z těchto zavazadel pro cestující nebo možné blokování či poškození 

nouzového vybavení nebo východů letounu; 

 

4. význam správného přidělení sedadel s ohledem na hmotnost a vyvážení letounu. Zvláštní 

důraz je nutno klást na přidělení sedadel zdravotně postiženým cestujícím a na nutnost 

obsadit sedadla vedle nehlídaných východů tělesně zdatnými cestujícími; 

 

5. povinnosti při výskytu turbulencí, včetně zajištění kabiny; 

 

6. preventivně-bezpečnostní opatření, která je nutno přijmout při přepravě živých zvířat 

v kabině; 

 

7. výcvik v zacházení s nebezpečným zbožím, včetně ustanovení hlavy R; 

 

8. bezpečnostní postupy, včetně ustanovení hlavy S. 

 

f) Dorozumívání. 

 

Během výcviku je nutno klást důraz na význam účinného dorozumívání mezi palubními průvodčími 

a letovou posádkou, včetně způsobu, společného jazyka a terminologie. 
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g) Disciplína a odpovědnost: 

 

1. význam plnění povinností palubního průvodčího v souladu s provozní příručkou; 

 

2. schopnost a způsobilost pracovat jako palubní průvodčí se zvláštním přihlédnutím 

k omezením doby letové služby a služby a požadavkům na dobu odpočinku; 

 

3. znalost leteckých předpisů týkajících se palubních průvodčích a úlohy Úřadu pro civilní 

letectví; 

 

4. obecná znalost příslušné letecké terminologie, teorie letu, rozmístění cestujících, 

meteorologie a oblasti provozu; 

 

5. předletová cnstruktáž palubních průvodčích a poskytnutí nezbytných bezpečnostních 

informací s ohledem na konkrétní povinnosti; 

 

6. význam udržování příslušných dokumentů a příruček v aktualizovaném stavu se změnami 

oznámenými provozovatelem; 

 

7. význam rozpoznání toho, kdy mají palubní průvodčí pravomoc a odpovědnost zahájit 

evakuaci a další nouzové postupy, a 

 

8. význam bezpečnostních úkolů a povinností a potřeby reagovat okamžitě a účinně na 

nouzové situace. 
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h) Optimalizace činnosti posádky. 

 

1) Úvodní kurz CRM: 
 

i) palubní průvodčí dokončí úvodní kurz CRM před tím, než je poprvé přidělen 

k plnění úkolů jako palubní průvodčí. Palubní průvodčí, kteří již vykonávají 

činnosti palubních průvodčích v obchodní letecké dopravě a nedokončil dříve 

úvodní kurz, musí dokončit úvodní kurz CRM během dalšího požadovaného 

opakovacího výcviku nebo přezkoušení. 

 

ii) Prvky výcviku v dodatku 2 k OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 tabulce 1 sloupci a) 

musí pokrývat úroveň požadovanou sloupcem b), úvodní kurz CRM. 

 

iii) Úvodní kurz CRM musí být veden alespoň jedním instruktorem CRM pro palubní 

průvodčí. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.1010 

Přeškolovací a rozdílový výcvik 

 

a) Obecně: 

 

Provozovatel zajistí, aby: 

 

1. přeškolovací a rozdílový výcvik byl prováděn personálem s odpovídající kvalifikací a 
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2. během přeškolovacího a rozdílového výcviku byl zajištěn výcvik týkající se umístění, 

vyjmutí a použití veškerého bezpečnostního vybavení a prostředků určených k přežití 

nacházejících se na palubě letounu, všech normálních a nouzových postupů s ohledem 

na typ, variantu a uspořádání provozovaného letounu. 

 

b) Požární a kouřový výcvik: 

 

Provozovatel zajistí, aby 

 

1. každý palubní průvodčí obdržel realistický a praktický výcvik týkající se používání 

veškerých hasicích prostředků, včetně ochranného oděvu, používaných v letounu. Tento 

výcvik musí zahrnovat: 

 

i) hašení požáru, který odpovídá požáru uvnitř letounu. V případě halonových 

hasicích přístrojů je možno použít jiný hasicí prostředek a 

 

ii) nasazení a použití ochranného dýchacího vybavení v uzavřeném simulovaném 

prostředí naplněném kouřem. 

 

c) Obsluha dveří a východů: 

 

Provozovatel zajistí, aby: 

 

1. každý palubní průvodčí uvolnil a skutečně otevřel všechny normální a nouzové východy 

pro evakuaci cestujících v letounu nebo na odpovídajícím výcvikovém zařízení a 
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2. byla předvedena obsluha všech ostatních východů, např. oken v pilotní kabině. 

 

d) Výcvik s evakuačními skluzy: 

 

Provozovatel zajistí, aby: 

 

1. každý palubní průvodčí sjel po evakuačním skluzu z výšky, která odpovídá výšce prahu 

hlavní paluby letounu; 

 

2. skluz byl připevněn k letounu nebo odpovídajícímu výcvikovému zařízení a 

 

3. poté, co palubní průvodčí získá kvalifikaci pro typ letounu, u něhož se výška prahu 

hlavní paluby značně liší od typu letounu, na němž působil dříve, po skluzu znovu sjel. 

 

e) Evakuační postupy a jiné nouzové situace: 

 

Provozovatel zajistí, aby: 

 

1. výcvik týkající se nouzové evakuace zahrnoval rozpoznání plánované nebo neplánované 

evakuace na zemi nebo na vodě. Tento výcvik musí zahrnovat rozpoznání případů, kdy jsou 

východy nepoužitelné a kdy není evakuační vybavení schopné provozu a 
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2. každý palubní průvodčí absolvoval výcvik ke zvládnutí těchto situací: 

 

i) požár během letu, se zvláštním důrazem na určení skutečného zdroje požáru; 

 

ii) silné vzdušné turbulence; 

 

iii) náhlý pokles tlaku, včetně nasazení přenosného kyslíkového vybavení každým 

palubním průvodčím a 

 

iv) jiné nouzové situace během letu. 

 

f) Zvládnutí davu. 

 

Provozovatel zajistí poskytnutí výcviku týkajícího se praktických aspektů zvládání davu v 

různých nouzových situacích podle typu letounu. 

 

g) Ztráta pracovní schopnosti pilota. 

 

 Pokud není minimální počet členů letové posádky větší než dva, provozovatel zajistí, aby 

každý palubní průvodčí absolvoval výcvik v postupu pro případ ztráty pracovní schopnosti 

člena letové posádky a obsluhoval mechanismus sedadla a bezpečnostního pásu. Výcvik 

v používání kyslíkového systému letové posádky a používání kontrolních seznamů letové 

posádky v případě, že se požaduje podle normalizovaných provozních postupů (SOP) 

provozovatele, je nutno provést prostřednictvím praktického předvedení. 
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h) Bezpečnostní vybavení. 

 

Provozovatel zajistí, aby každý palubní průvodčí obdržel realistický výcvik a předvedení 

umístění a použití bezpečnostního vybavení včetně: 

 

1. evakuačních sluzů a v případě, že nejsou k dispozici samonosné skluzy, použití lan 

s nimi spojených; 

 

2. záchranných člunů a skluzů, které lze použít jako čluny, včetně příslušného vybavení; 

 

3. záchranných vest, záchranných vest pro malé děti a plovacích dětských postýlek; 

 

4. systému s vypadávajícími kyslíkovými maskami; 

 

5. kyslíku pro první pomoc; 

 

6. hasicích přístrojů; 

 

7. požární sekery nebo páčidla; 

 

8. nouzového osvětlení, včetně elektrických svítilen; 

 

9. komunikačního vybavení, včetně megafonů; 

 

10. balíčků pro přežití, včetně jejich obsahu; 
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11. pyrotechnického zařízení (skutečné nebo cvičné); 

 

12. souprav první pomoci, jejich obsahu a zdravotnického vybavení první pomoci a 

 

13. případně dalšího bezpečnostního vybavení nebo systémů v kabině. 

 

i) Instruktáž cestujících/předvedení bezpečnostního vybavení. 

 

Provozovatel zajistí poskytnutí výcviku týkajícího se přípravy cestujících na normální a 

nouzové situace v souladu s OPS 1.285. 

 

j) Optimalizace činnosti posádky (CRM). Provozovatel zajistí, aby: 

 

1) každý palubní průvodčí dokončil provozovatelův výcvik CRM, který pokrývá prvky 

výcviku v dodatku 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabulce 1 sloupci a) na úrovni 

požadované sloupcem c) před provedením následného výcviku CRM pro konkrétní typ 

letounu nebo opakovacího výcviku CRM. 

 

2) Pokud palubní průvodčí provádí přeškolovací kurz na jiný typ letounu, musí být prvky 

výcviku v dodatku 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabulce 1 sloupci a) pokryty na 

úrovni požadované sloupcem d), výcvik CRM pro konkrétní typ letounu. 

 

3) Provozovatelův výcvik CRM a výcvik CRM pro konkrétní typ letounu musí být veden 

alespoň jedním instruktorem CRM pro palubní průvodčí. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1015 

Opakovací výcvik 

 

a) Provozovatel zajistí, aby opakovací výcvik byl prováděn personálem s odpovídající 

kvalifikací. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby program praktického výcviku každých dvanáct kalendářních měsíců 

zahrnoval: 

 

1. nouzové postupy, včetně ztráty pracovní schopnosti pilota; 

 

2. evakuační postupy, včetně způsobů zvládání davu; 

 

3. u každého palubního průvodčího naznačení úkonů při otevírání normálnícha nouzových 

východů k evakuaci cestujících; 

 

4. umístění a manipulace s nouzovým vybavením, včetně kyslíkových systémů, a u 

každého palubního průvodčího nasazení záchranných vest, přenosného kyslíkového 

vybavení a ochranného dýchacího vybavení; 

 

5. první pomoc a obsah souprav první pomoci; 

 

6. uložení předmětů v kabině; 

 

7. bezpečnostní postupy; 

 

8. přezkoumání incidentů a leteckých nehod a 
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9. optimalizace činnosti posádky (CRM). Provozovatel zajistí, aby výcvik CRM splňoval 

tyto požadavky: 

 

i) prvky výcviku uvedené v dodatku 2 k OPS 1.1005/ 1.1010/1/1.1015 tabulce 1 

sloupci a) musí být pokryty v rámci tříletého cyklu na úrovni požadované 

sloupcem e), roční opakovací výcvik CRM. 

 

ii) Definování a zavádění této osnovy musí být vedeno instruktorem CRM pro 

palubní průvodčí. 

 

iii) Je-li výcvik CRM poskytován prostřednictvím samostatných modulů, musí být 

proveden alespoň jedním instruktorem CRM pro palubní průvodčí. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby v intervalech nepřesahujících 3 roky opakovací výcvik zahrnoval 

rovněž: 

 

1. obsluhu a skutečné otevření všech normálnícha nouzových východů pro evakuaci 

cestujících v letadle nebo na odpovídajícím výcvikovém zařízení; 

 

2. předvedení obsluhy všech ostatních východů; 

 

3. realistický a praktický výcvik týkající se používání veškerého protipožárního vybavení, 

včetně ochranných oděvů, představujících vybavení na palubě letadla. 
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Tento výcvik musí zahrnovat: 

 

i)  hašení požáru, který odpovídá požáru uvnitř letounu. V případě halonových hasicích 

přístrojů je možno použít jiný hasicí prostředek a 

 

ii) u každého palubního průvodčího nasazení a použití ochranného dýchacího vybavení 

v uzavřeném simulovaném prostředí naplněném kouřem; 

 

4. použití pyrotechnického zařízení (skutečné nebo cvičné ) a 

 

5. předvedení použití záchranných člunů nebo skluzů, které lze použít jako čluny, jsou-li 

k dispozici. 

 

6. Pokud není minimální počet členů letové posádky větší než dva, provozovatel zajistí, 

aby každý palubní průvodčí absolvoval výcvik v postupu pro případ ztráty pracovní 

schopnosti člena letové posádky a obsluhoval mechanismus sedadla a bezpečnostního 

pásu. Výcvik v používání kyslíkového systému letové posádky a používání kontrolních 

seznamů letové posádky v případě, že se požaduje podle normalizovaných provozních 

postupů (SOP) provozovatele, je nutno provést prostřednictvím praktického předvedení. 

 

d) Provozovatel zajistí, aby výcvik palubních průvodčích splňoval veškeré požadavky přílohy III 

OPS 1. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1020 

Udržovací výcvik 

 

Provozovatel zajistí, aby udržovací výcvik byl prováděn osobami s odpovídající kvalifikací a aby 

tento výcvik u každého palubního průvodčího zahrnoval alespoň toto: 

 

1) nouzové postupy včetně ztráty pracovní schopnosti pilota; 

 

2) evakuační postupy, včetně způsobů zvládání davu; 

 

3) obsluha a skutečné otevření všech normálnícha nouzových východů k evakuaci cestujících 

v letounu nebo na odpovídajícím výcvikovém zařízení; 

 

4) předvedení obsluhy všech ostatních východů, včetně oken pilotní kabiny a 

 

5) umístění a manipulace s nouzovým vybavením, včetně kyslíkových systémů, a u každého 

palubního průvodčího nasazení záchranných vest, přenosného kyslíkového vybavení a 

ochranného dýchacího vybavení. 
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Dodatek 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Výcvik 

 

1. V provozní příručce musí být zahrnuta osnova výcviku CRM, společně s metodikou 

a terminologií. 

 

2. Tabulka 1 ukazuje, které prvky výcviku CRM musí být zahrnuty v každém typu výcviku. 

 

  

Prvky výcviku 
 
 
 

a) 

Úvodní 
kurz CRM 

 
 

b) 

Provozovatelův 
výcvik CRM 

 
 

c) 

Výcvik 
CRM pro 
konkrétní 

typ letounu
d) 

Roční 
opakovací 

výcvik 
CRM 

e) 

Kurz 
vedoucích 
palubních 

průvodčích
 

f)  
Obecné zásady 
Lidské činitele 
v letectví 
 
Obecná 
instruktáž 
pro zásady a 
cíle CRM 

Podrobně 
 

Není požadováno 
 

Není 
požadováno

Není 
požadováno

Přehled  

Lidská 
výkonnost 
a omezení 

     

Z pohledu jednotlivého palubního průvodčího
Osobní 
povědomí, 
selhání 
lidského 
činitele 
a spolehlivost, 
reakce a 
chování, 
sebehodnocení 

     

Stres a 
zvládání 
stresu 

     

Únava a 
bdělost 

Podrobně 
Není 

požadováno 
Není požadováno Přehled (3letý cyklus) Není 

požadováno
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Asertivita 
Uvědomování si 
situace, získávání 
a zpracovávání 
informací 
 

     

Z pohledu celé posádky letounu 
Prevence 
a odhalování chyb 
 

     

Společné 
uvědomování si 
situace, získávání 
a zpracovávání 
informací 
 

   Přehled  

Zvládání pracovního 
zatížení    (3letý 

cyklus)  

Účinná komunikace a 
koordinace mezi 
všemi členy posádky 
včetně letové 
posádky, stejně jako 
nezkušenými 
palubními 
průvodčími, 
kulturní odlišnosti 
 

Není 
požadováno 

 
Podrobně 

Příslušné 
danému(ým) 

typu(ům) 
 

 

Upevňování 
(příslušné 

povinnostem 
vedoucího 
palubního 

průvodčího) 
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Vedení, spolupráce, 
vzájemné působení, 
rozhodování, 
zplnomocnění 
 

     

 
Prvky výcviku 

 
 
 
 

a) 

 
Úvodní 

kurz CRM 
 
 
 

b) 

 
Provozovatelův 

výcvik CRM 
 
 
 

c) 

 
Výcvik 

CRM pro 
konkrétní 

typ letounu 
 

d) 

 
Roční 

opakovací 
výcvik 
CRM 

 
e) 

 
Kurz vedoucích 

palubních 
průvodčích 

 
f)  

Individuální a týmová 
odpovědnost, 
rozhodování 
a opatření 
 

     

Rozpoznávání 
a zvládání lidských 
činitelů cestujících: 
zvládání davu, stres 
cestujících, zvládání 
konfliktů, zdravotní 
činitele 

     

 



 
13376/1/05 REV 1  DC/mk 385 
PŘÍLOHA DG C III   CS 

 

Specifika vztahující 
se k typům letounu 
(s úzkým/širokým 
trupem, jedno-
/vícepalubní), 
složení letové 
posádky a posádky 
palubních 
průvodčích a počet 
cestujících 

 

 
Není 

požadováno 
Podrobně 

  

Z pohledu provozovatele a organizace 

Bezpečnostní 
kultura společnosti, 
normalizované 
provozní postupy 
(SOP), organizační 
činitele, činitele 
spojené s druhem 
provozu 

     

Účinná komunikace 
a koordinace 
s dalším provozním 
personálem 
a pozemními 
službami 

Není 
požadováno 

Podrobně 
 

Příslušné 
danému(ým) 

typu(ům) 
 

Přehled 
3letý 

cyklus) 

 

Účast na hlášení 
leteckých nehod 
a incidentů na 
palubě ovlivňujících 
bezpečnost 

     

Studie daných 
případů (viz 
poznámka)  

 Požadováno 
 

 Požadováno 
 

 

 
Pozn.: Ve sloupci d), nejsou-li k dispozici specifické případové studie příslušného typu letounu, 
zváží se případové studie vztahující se k objemu a rozsahu provozu. 
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HLAVA P 
PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY 

 

OPS 1.1040 

Obecná pravidla pro provozní příručky 

 

a) Provozovatel zajistí, aby provozní příručka obsahovala všechny pokyny a informace nezbytné 

pro provozní pracovníky k výkonu jejich povinností. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby obsah provozní příručky včetně všech změn nebo revizí nebyl v 

rozporu s podmínkami uvedenými v osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo jiných 

použitelných předpisech a byl přijatelný pro úřad nebo jím byl případně schválen. 

 

c) Pokud neschválí úřad jinak nebo pokud není stanoveno jinak vnitrostátními právními 

předpisy, musí provozovatel vypracovat provozní příručku v angličtině. Kromě toho může 

provozovatel přeložit příručku nebo její části do jiného jazyka a používat je v tomto jazyce. 

 

d) Je-li pro provozovatele nezbytné vypracovat nové provozní příručky nebo jejich hlavní 

části/svazky, musí splnit požadavky bodu c). 

 

e) Provozovatel může vydávat provozní příručku v samostatných svazcích. 
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f) Provozovatel zajistí, aby veškerý provozní personál měl snadný přístup ke kopii každé části 

provozní příručky, která je důležitá pro plnění jeho povinností. Provozovatel je kromě toho 

povinen poskytnout členům posádek osobní kopii nebo oddíly částí A a B provozní příručky, 

které jsou důležité pro osobní studium. 

 

g) Provozovatel zajistí, aby provozní příručka byla měněna nebo revidována tak, aby v ní 

obsažené pokyny a informace byly aktuální. Provozovatel zajistí, aby byl provozní personál 

uvědomen o těch změnách, které jsou důležité pro plnění jeho povinností. 

 

h) Každý držitel provozní příručky nebo jejích částí je povinen udržovat ji v aktuálním stavu 

podle změn nebo revizí poskytnutých provozovatelem. 

 

i) Provozovatel poskytne úřadu zamýšlené změny a revize s předstihem před datem jejich 

účinnosti. Týká-li se změna části provozní příručky, která podle OPS podléhá schválení, musí 

získat toto schválení dříve, než změna nabude účinnosti. Jsou-li v zájmu bezpečnosti nezbytné 

okamžité změny nebo revize, mohou být zveřejněny a používány okamžitě, pokud bylo 

požádáno o příslušné schválení. 

 

j) Provozovatel začlení všechny změny a revize požadované úřadem. 

 

k) Provozovatel zajistí, aby informace převzaté ze schválených dokumentů a jakékoli změny 

schválené dokumentace byly správně promítnuty do provozní příručky a aby provozní 

příručka neobsahovala žádné informace v rozporu se schválenou dokumentací. Tento 

požadavek však provozovateli nebrání používat konzervativnější údaje a postupy. 
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l) Provozovatel zajistí, aby obsah provozní příručky byl předložen formou, v níž může být bez 

potíží používán. Úprava provozní příručky musí brát v úvahu zásady lidských činitelů. 

 

m) Úřad může provozovateli povolit předkládání příručky nebo její části v jiné než tištěné 

podobě. V takovém případě musí být zajištěna přijatelná úroveň dostupnosti, použitelnosti 

a spolehlivosti. 

 

n) Používání provozní příručky ve zkrácené podobě neosvobozuje provozovatele od požadavků 

OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Provozní příručka – členění a obsah 

(Viz dodatek 1 k OPS 1.1045) 
 

a) Provozovatel zajistí toto hlavní členění provozní příručky: 

 

- Část A: Obecná/Základní ustanovení 

 

Tato část obsahuje všechny provozní zásady, pokyny a postupy potřebné pro bezpečný 

provoz, které nejsou vázány na typ letounu. 
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- Část B: Provoz letounu 

 

Tato část obsahuje všechny provozní zásady, pokyny a postupy potřebné pro bezpečný 

provoz, které se vztahují k určitému typu letounu. Musí brát úvahu rozdíly mezi typy, 

variantami nebo jednotlivými letouny používanými provozovatelem. 

 

- Část C: Traťové a letištní pokyny a informace 

 

Tato část obsahuje veškeré pokyny a informace potřebné pro danou oblast provozu. 

 

- Část D: Výcvik  

 

Tato část obsahuje veškeré pokyny týkající se výcviku personálu potřebného pro bezpečný 

provoz. 

 

b) Provozovatel zajistí, aby obsah provozní příručky byl v souladu s dodatkem 1 k OPS 1.1045 

a odpovídal oblasti a druhu provozu. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby podrobné členění provozní příručky bylo přijatelné pro úřad. 

 

OPS 1.1050 

Letová příručka letounu 

 

Provozovatel musí udržovat v platném znění schválenou letovou příručku letounu nebo rovnocenný 

dokument pro každý letoun, který provozuje. 
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OPS 1.1055 

Palubní deník 

 

a) Provozovatel musí uchovávat v palubním deníku o každém letu tyto informace: 

 

1) poznávací značka letounu; 

 

2) datum; 

 

3) jméno (a) člena(ů) posádky; 

 

4) funkce přidělené členu(ům) posádky; 

 

5) místo odletu; 

 

6) místo příletu; 

 

7) čas odletu (od začátku pojíždění); 

 

8) čas příletu (ke konci pojíždění); 

 

9) doba letu; 

 

10) druh letu; 
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11) incidenty, pozorování (jsou-li) a 

 

12) podpis velitele letadla (nebo rovnocenný způsob). 

 

b) Úřad může provozovateli povolit, aby nevedl palubní deník nebo jeho části, pokud jsou 

příslušné informace dostupné v jiné dokumentaci. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby veškeré záznamy byly prováděny neprodleně a trvalým způsobem. 

 

OPS 1.1060 

Provozní letový plán 

 

a) Provozovatel musí zajistit, aby používaný provozní letový plán a všechny záznamy prováděné 

za letu obsahovaly tyto body: 

 

1) poznávací značku letounu; 

 

2) typ a variantu letounu; 

 

3) datum letu; 

 

4) označení letu; 

 

5) jména členů letové posádky; 
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6) funkce přidělené členům letové posádky; 

 

7) místo odletu; 

 

8) čas odletu (skutečný čas začátku pojíždění a vzletu); 

 

9) místo příletu (plánované a skutečné); 

 

10) čas příletu (skutečný čas přistání a konce pojíždění); 

 

11) druh letu (ETOPS, VFR, technický přelet atd.); 

 

12) trať a úseky trati s kontrolními/traťovými body, vzdálenostmi, časy a dráhami; 

 

13) plánovanou cestovní rychlost a doby letu mezi kontrolními/traťovými body. 

Předpokládané a skutečné časy přeletů; 

 

14) bezpečné výšky a minimální letové hladiny; 

 

15) plánované výšky a letové hladiny; 

 

16) výpočty paliva (záznamy kontrol množství paliva za letu); 

 

17) množství paliva na palubě při spouštění motorů; 
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18) náhradní letiště cílového letiště, a jsou-li požadována, i náhradní letiště při vzletu a na 

trati, včetně informací požadovaných v bodech 12), 13), 14) a 15); 

 

19) počáteční schválení letového plánu letovými provozními službami a následná provozní 

povolení; 

 

20) výpočty přeplánování za letu a 

 

21) příslušné meteorologické informace. 

 

b) V provozním letovém plánu lze vynechat body, které jsou snadno dostupné v jiné 

dokumentaci nebo z jiného přijatelného zdroje nebo které nejsou důležité pro daný druh 

provozu. 

 

c) Provozovatel zajistí, aby provozní letový plán a jeho používání byly popsány v provozní 

příručce. 

 

d) Provozovatel zajistí, aby všechny záznamy v provozním letovém plánu byly prováděny 

neprodleně a trvalým způsobem. 

 

OPS 1.1065 

Lhůty uchovávání dokumentů 

 

Provozovatel zajistí, aby všechny záznamy a všechny příslušné provozní a technické informace 

pro každý jednotlivý let byly uchovávány po dobu stanovenou v dodatku 1 k OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Výklad řízení zachování letové způsobilosti provozovatele 

 

Provozovatel udržuje v platném znění schválený výklad řízení zachování letové způsobilosti podle 

části M bodu M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Technický deník letounu 

 

Provozovatel vede technický deník letounu podle OPS 1.915. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.1045 

Obsah provozní příručky 

 

Provozovatel zajistí, aby provozní příručka obsahovala: 

 

A. OBECNÁ/ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

0  SPRÁVA A ŘÍZENÍ PROVOZNÍ PŘÍRUČKY 

 

0.1. Úvod 

 

a) Prohlášení, že provozní příručka vyhovuje všem použitelným předpisům a požadavkům 

a podmínkám příslušného osvědčení leteckého provozovatele. 
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b) Prohlášení, že provozní příručka obsahuje provozní pokyny, které musí příslušní 

pracovníci dodržovat. 

 

c) Seznam a stručný popis různých částí, jejich obsahu, platnosti a použití. 

 

d) Vysvětlivky a definice pojmů a slov nutných pro používání příručky. 

 

0.2. Systém změn a revizí 

 

a) Podrobné údaje o osobách odpovědných za vydávání a zařazování změn a revizí. 

 

b) Záznam změn a revizí s daty zařazení a účinnosti. 

 

c) Prohlášení, že nejsou dovoleny rukou psané změny a revize kromě situací, kdy se v 

zájmu bezpečnosti požaduje okamžitá změna nebo revize. 

 

d) Popis systému anotace stran a jejich dat účinnosti. 

 

e) Seznam platných stran. 

 

f) Anotace změn (na stránkách textu, a je-li to proveditelné, i v přehledných tabulkách 

a nákresech). 

 

g) Dočasné revize. 

 

Popis systému distribuce příruček, změn a revizí. 
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1 ORGANIZACE A ODPOVĚDNOST 

 

1.1. Organizační struktura. Popis organizační struktury včetně organizačního schématu celé 

společnosti a organizačního schématu provozního úseku. Organizační schéma musí 

zobrazovat vztah mezi provozním úsekem a ostatními útvary společnosti. Zejména musí být 

uvedeny podřízenosti a informační toky mezi všemi útvary, úseky atd., které se týkají 

bezpečnosti letového provozu. 

 
 

1.2. Jmenovaní vedoucí pracovníci. Jméno každého jmenovaného vedoucího odpovědného 

za letový provoz, systém údržby, výcvik posádek a pozemní provoz podle OPS 1.175 i). Musí 

být uveden popis jejich činnosti a odpovědnosti. 

 

1.3. Odpovědnost a povinnosti řídících pracovníků provozu. Popis povinností, odpovědnosti 

a pravomocí pracovníků vedení provozu vztahujících se k bezpečnosti letového provozu 

a k dodržování použitelných předpisů.  

 

1.4. Pravomoci, povinnosti a odpovědnost velitele letadla. Prohlášení, které stanoví pravomoci, 

povinnosti a odpovědnost velitele letadla. 

 

1.5. Povinnosti a odpovědnost členů posádky kromě velitele letadla. 
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2  PROVOZNÍ ŘÍZENÍ A DOZOR 

 

2.1. Dozor nad provozem prováděný provozovatelem. Popis systému pro provádění dozoru nad 

provozem ze strany provozovatele (viz OPS 1.175 g)). Popis musí udávat, jak se provádí 

dozor nad bezpečností letového provozu a kvalifikací pracovníků. Popsány musí být zejména 

postupy týkající se těchto bodů: 

 

a) platnost průkazů způsobilosti a kvalifikace; 

 

b) způsobilost provozních pracovníků a 

 

c) řízení, rozbor a uložení záznamů, dokladů letů, doplňkových informací a údajů. 

 

2.2. Systém vyhlašování dodatečných provozních pokynů a informací. Popis všech systémů 

vyhlašování informací, které mohou mít provozní povahu, ale doplňují informace v provozní 

příručce. Musí být uvedena použitelnost těchto informací a odpovědnost za jejich vyhlášení. 

 

2.3. Program prevence leteckých nehod a bezpečnosti letů. Popis hlavních aspektů programu 

bezpečnosti letů. 

 

2.4. Provozní řízení. Popis postupů a povinností nezbytných k výkonu provozního řízení 

se zřetelem k bezpečnosti letů. 
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