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BEZPEČNÁ DOBA ŽIVOTA DRAKU KLUZÁKU L-13 AC
Tento bulletin je vypracován v souvislosti se změnou typového návrhu číslo TDC-001-L13AC.
Bezpečná doba života draku kluzáku L-13 AC je stanovena filozofií SAFE LIFE na základě výsledků
únavových zkoušek a letových tenzometrických měření. Počáteční životnost 2000 LH, 8000 vzletů
je možno dosáhnout za předpokladu dodržení podmínek, uvedených v Provozně technické příručce,
kapitola 2.1.5.
S nainstalovaným registračním akcelerometrem AMU1B.01 bude možno snížit součinitele rozptylu.
Cílová životnost se tak může prodloužit, pokud provozovatel dodá naměřená data za celou dobu
provozu.

A. POSTUP ČINNOSTI
I. Upřesnění životnosti draku kluzáku
V případě překročení 200 LH akrobacie, před dosažením počáteční životnosti 2000 LH,
zašle provozovatel držiteli typového certifikátu (dále jen držitel TC) informace o skutečných
provozních podmínkách kluzáku, osvědčené (datum, razítko, jméno, funkce a podpis)
osvědčujícím pracovníkem oprávněné organizace údržby (dále jen OP AMO (Approved
Maintenance Organization)), který požadované informace vypracoval. Správnost
předávaných dat potvrdí provozovatel podpisem na formuláři, který je uveden v Příloze 1
tohoto bulletinu. Po analýze životnosti stanoví držitel TC podmínky pro další provoz
kluzáku, což může být omezení akrobatického provozu nebo zkrácení životnosti. V bodě III.
tohoto bulletinu je uveden postup pro zvýšení celkové doby akrobacie kluzáku nad
počáteční velikost 200 LH.
Poznámka: Počet hodin v akrobacii bude pravděpodobně navýšen jen za předpokladu
snížení počáteční životnosti draku kluzáku.

II. Postup pro prodloužení životnosti draku kluzáku nad 2000 LH, 8000 vzletů
Doporučení:

Je-li to možné, požádejte o prodloužení životnosti v době, kdy má být
kluzák předán do periodické údržby (prohlídka 2 nebo vyšší) tak, aby
inspekční prohlídka mohla být provedena jako vstupní prohlídka do
periodické údržby.

II.I. Prodloužení životnosti kluzáku nad počáteční životnost
Provozovatel zašle držiteli TC objednávku s požadavkem na analýzu vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku a posouzení možnosti prodloužení životnosti
kluzáku. Provozovatel musí dodat informace o skutečných provozních podmínkách kluzáku,
osvědčené (datum, razítko, jméno, funkce a podpis) OP AMO, který požadované informace
vypracoval. Správnost předávaných dat potvrdí provozovatel podpisem na formuláři, který
je uveden v Příloze 1 tohoto bulletinu.
Provozovatel kluzáku, vybaveného registračním akcelerometrem AMU1B.01, navíc zašle
informace o provozu s akcelerometrem dle Přílohy č. 2 tohoto bulletinu. Pokud nebyl kluzák
provozován po celou dobu s akcelerometrem, musí být předávané provozní podmínky
jednoznačně rozděleny na provoz bez akcelerometru a provoz s akcelerometrem. Bližší
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popis registračního akcelerometru AMU1B.01 a podmínek jeho provozu je uveden
v Provozně technické příručce, kapitoly 10.10., 10.12. a další.
V případě, že analýza vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku
umožňuje zvýšení životnosti, provede držitel TC, za účasti OP AMO (případně i provozovatele), inspekční prohlídku.
Podmínkou pro prodloužení životnosti draku kluzáku je dobrý technický stav kluzáku a
realizace vydaných bulletinů na kluzáku.
UPOZORNĚNÍ
Prodloužená životnost platí za předpokladu dodržování dosavadních provozních podmínek
i v dalším provozu a postupů a omezení v platné provozní dokumentaci.
Na základě analýzy vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku a
výsledku prohlídky, rozhodne držitel TC o prodloužení životnosti draku kluzáku o 500 LH
nebo o nižší počet hodin, s ohledem na stanovenou konečnou životnost kluzáku a vystaví
protokol dle Přílohy 3 tohoto bulletinu.

II.II. Další prodloužení životnosti draku kluzáku
Postup je stejný, jako při prvním prodloužení životnosti kluzáku nad počáteční životnost.
POZNÁMKY
a) Prodloužení životnosti musí být provedeno nejpozději při dosažení povolené
životnosti s tolerancí -50 LH.
b) V případě, že při inspekční prohlídce byly nalezeny závady, vyžadující pravidelné sledování, stanovte periodicitu jejich kontrol v Inspekčním protokolu (viz
Příloha 3). Provedení a výsledek jednotlivých kontrol zapište do drakového
záznamníku kluzáku.
c) Doporučuje se instalace registračního akcelerometru AMU1B.01, dle informačního bulletinu L13AC/015b Revize 1, k dlouhodobému měření provozních
zatížení. Analýza naměřených dat umožní efektivnější využití kluzáku s předpokladem dosažení vyšší hodnoty bezpečné doby života.
d) Provozovatel kluzáku, vybaveného registračním akcelerometrem AMU1B.01,
zajistí jednou za rok nebo po 100 hodinách provozu (dle toho co nastane dříve)
odečet dat z akcelerometru a spolu se základními daty kluzáku je zašle držiteli
TC ke kontrole - viz kapitola 10.12.5. Provozně technické příručky. První odečet dat a vyplnění formuláře se statistickými daty se provádí při inicializaci
akcelerometru AMU1B.01 (při zahájení provozu s AMU1B.01) přímo u držitele
TC nebo při realizaci informačního bulletinu L13AC/015b Revize 1.
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e) V zahraničí může provádět inspekční prohlídku komise ve složení – zástupce
dohlížecího úřadu, OP AMO pověřený dohlížecím úřadem, provozovatel. OP
AMO musí mít oprávnění k provádění kontroly a osvědčení Prohlídky 4, periodické
údržby
kluzáku
L-13 AC
Blaník.
Inspekce se provádí dle „Programu inspekční komise za účelem prodloužení
životnosti kluzáku L-13 AC podle ZB L13AC/016a“. Inspekční komise vyhotoví
„Inspekční protokol“ z posouzení stavu s doporučením komise. Protokol musí
obsahovat data dle Přílohy 3 tohoto bulletinu. Provozovatel zašle protokol a data
o provozu kluzáku dle Přílohy 1 a popř. Přílohy 2 spolu se žádostí o posouzení
a prodloužení životnosti držiteli TC. Po analýze vlivu reálných provozních
podmínek na únavovou životnost kluzáku, provedení propočtu a posouzení
stavu dle „Inspekčního protokolu“, zašle držitel TC provozovateli potvrzení o
prodloužení životnosti kluzáku.

III. Postup pro zvýšení celkové doby akrobacie kluzáku nad počáteční velikost
200 LH
Provozovatel zašle držiteli TC objednávku s požadavkem na analýzu vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku a posouzení možnosti zvýšení celkové doby
akrobacie. Provozovatel musí dodat informace o skutečných provozních podmínkách
kluzáku, osvědčené (datum, razítko, jméno, funkce a podpis) OP AMO, který požadované
informace vypracoval. Správnost předávaných dat potvrdí provozovatel podpisem na
formuláři, který je uveden v Příloze 1 tohoto bulletinu.
Provozovatel kluzáku, vybaveného registračním akcelerometrem AMU1B.01, navíc zašle
informace o provozu s akcelerometrem dle Přílohy č. 2 tohoto bulletinu. Pokud nebyl kluzák
provozován po celou dobu s akcelerometrem, musí být předávané provozní podmínky
jednoznačně rozděleny na provoz bez akcelerometru a provoz s akcelerometrem. Bližší
popis registračního akcelerometru AMU1B.01 a podmínek jeho provozu je uveden
v Provozně technické příručce, kapitoly 10.10., 10.12. a další.
Držitel TC vyhodnotí možnosti navýšení akrobatického provozu na základě analýzy vlivu
reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku. V případě možného zvýšení
letových hodin v akrobacii stanoví držitel TC provozní podmínky a omezení, které budou
v následujícím provozu bezprostředně dodržovány, a následně upřesní celkový počet
hodin v akrobacii a novou životnost kluzáku.
V případě, že analýza vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku
umožní zvýšení celkové doby akrobacie, provede držitel TC, za účasti OP AMO (případně i
provozovatele), inspekční prohlídku.
Podmínkou pro prodloužení životnosti draku kluzáku je dobrý technický stav kluzáku a
realizace vydaných bulletinů na kluzáku.
UPOZORNĚNÍ
Za předpokladu možného navýšení počtu hodin v akrobacii dojde ke snížení počáteční
životnosti draku kluzáku o hodnotu uvedenou držitelem TC na základě dodaných
průměrných provozních podmínkách.
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B. POTŘEBNÝ MATERIÁL
Není požadován.
C. OBRAZOVÁ ČÁST
Bez vlivu.
D. POTŘEBNÁ DOKUMENTACE
Provozně technická příručka kluzáku L-13 AC Blaník, č. dok. Do-L13AC-1032.1
E. ZMĚNOVANÁ DOKUMENTACE
Proveďte změnu Provozně technické příručky kluzáku dle dokumentačního bulletinu
L13AC/019d.
F. POTŘEBNÉ NÁŘADÍ
Bez vlivu.
G. NÁHRADNÍ DÍLY V PROVOZU
Bez vlivu.
H. HMOTNOST KLUZÁKU
Bez vlivu.
I. ZÁPIS DO DRAKOVÉHO ZÁZNAMNÍKU PO REALIZACI BULLETINU
V případě navýšení počáteční životnosti kluzáku:
Životnost draku kluzáku prodloužena na ................ letových hodin dle závazného bulletinu
L13AC/016a Revize1.
Závady, uvedené v Inspekčním protokolu č. ..................., byly odstraněny.
Poznámka: Do drakového záznamníku kluzáku vlepte kopii Inspekčního protokolu.
V případě navýšení počáteční životnosti kluzáku:
Celková doba akrobacie kluzáku navýšena na ................ letových hodin dle závazného
bulletinu L13AC/016a Revize1 za těchto provozních podmínek:

Závady, uvedené v Inspekčním protokolu č. ..................., byly odstraněny.
Poznámka: Do drakového záznamníku kluzáku vlepte kopii Inspekčního protokolu.
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ZB L13AC/016a Revize 1 - Příloha 1

Hlavička žadatele

Statistická data pro výpočet životnosti kluzáku L-13 AC dle ZB L13AC/016a
1) Data kluzáku:
 Aktuální majitel: ................................................................................... ......................................
 Aktuální provozovatel: ......................................................................... ......................................
 Výrobní číslo: ...................................................................................... .............
 Poznávací značka: .............................................................................. .............
 Rok výroby: ......................................................................................... .............
 Počet hodin celkem: ............................................................................ ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení sólo: .............................................................. ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení dvojí: ............................................................. ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení sólo s koncovými nástavci: ............................ ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení dvojí s koncovými nástavci: ........................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů celkem: ........................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů v aerovleku: .................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů navijákem: ...................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin akrobatického provozu v obsazení sólo (celé lety): .......... ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin akrobatického provozu v obsazení dvojí (celé lety): ......... ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin od poslední prohlídky 3, 4: ............................................... .............
 Počet vzletů od poslední prohlídky 3, 4: .............................................. .............
 Poslední prohlídka 3, 4* provedena dne a kde: ................................... ......................................
* Uveďte typ poslední prohlídky

2) Doplňující data
Měl kluzák havárii?

Ne
Ano – Stručný popis poškození a opravy.

Byla na kluzáku provedena výměna křídla nebo trupu nebo ocasních ploch?
Ne
Ano –

Uveďte na dalších formulářích: nálet kluzáku před výměnou části, výrobní číslo a nálet
vyměněné části před montáží na kluzák.

Uveďte výrobní čísla pro trup: ...................., křídlo levé: ................., křídlo pravé .................
Datum:
podpis

podpis

..................................

.......................................

vypracoval

zástupce provozovatele

Jméno, razítko: ...................................

Jméno, funkce, razítko:

..........................................

OP AMO, firma: ...................................

Název organizace:

..........................................

Poznámky:

-

Uveďte úplná data, platná pro provoz od začátku až po aktuální nálet.
Náletem jsou myšleny počty letových hodin a vzletů v členění dle bodu 1).
Pokud jsou statistická data na více stranách, musí být každá strana opatřena datem a podpisy.
OP AMO - osvědčující pracovník oprávněné organizace údržby.

Rozdělení formuláře na více stran se nepřipouští. V případě potřeby doplňte nezbytné přílohy s popisem opravy apod.
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Hlavička žadatele

Statistická data z registračního akcelerometru AMU1B.01
pro výpočet životnosti kluzáku L-13 AC dle ZB L13AC/016a Revize1
1) Data o provozu kluzáku s AMU1B.01
 Výrobní číslo kluzáku: ......................................................................... .............
 Poznávací značka: .............................................................................. .............
 Výrobní číslo registračního akcelerometru AMU1B.01: ....................... .............
 Název souboru z AMU1B.01 odpovídající uvedeným datům: .............. .............
 Datum stažení souboru z AMU1B.01: ................................................. .............
 Počet hodin celkem: ............................................................................ ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení sólo: .............................................................. ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení dvojí: ............................................................. ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení sólo s koncovými nástavci: ............................ ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin v obsazení dvojí s koncovými nástavci: ........................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů celkem: ........................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů v aerovleku: .................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet vzletů navijákem: ...................................................................... ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin akrobatického provozu v obsazení sólo (celé lety): ......... ............. (od začátku provozu)
 Počet hodin akrobatického provozu v obsazení dvojí (celé lety): ......... ............. (od začátku provozu)

2) Doplňující data k provozu kluzáku s AMU1B.01
Zde uveďte zjištěné události související s provozem AMU1B.01. Například informace o výměně baterií, zjištěné závady a další
události popsané v Provozně technické příručce kapitoly 10.10., 10.12. jako UPOZORNĚNÍ.

Datum:
podpis

podpis

..................................

.......................................

vypracoval

zástupce provozovatele

Jméno, razítko: ...................................

Jméno, funkce, razítko: ...................................................

OP AMO, firma:...................................

Název organizace:

...................................................

Soubory z AMU1B.01 zašlete elektronicky na e-mail: info@blanik.aero spolu s kopií tohoto
formuláře, s náletem v okamžiku stažení souboru. Tento formulář vyplňte samostatně pro
každý zaslaný soubor. Postup zpracování dat z AMU1B.01 je uveden v kapitole 10.12.5.
Provozně technické příručky.
V případě potřeby vyplňte formulář vícekrát tak, aby byl provoz kluzáku s AMU1B.01 jednoznačně popsán.
Poznámky: - Uveďte úplná data, platná pro provoz od začátku až po datum stažení souboru z AMU1B.01.
- Náletem jsou myšleny počty hodin a vzletů v členění dle bodu 1).
- Pokud jsou statistická data na více stranách, musí být každá strana opatřena datem a podpisy.
- OP AMO - osvědčující pracovník oprávněné organizace údržby.
Rozdělení formuláře na více stran se nepřipouští. V případě potřeby doplňte nezbytné přílohy s popisem opravy apod.
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INSPEKČNÍ PROTOKOL č. XX/P0430/RR
Na základě objednávky ................... byla na letišti ..................... provedena inspekční prohlídka
kluzáku L-13 AC, v.č. ..............., poznávací značky ..............., za účelem prodloužení životnosti dle
závazného bulletinu L13AC/016a Revize1.

Data kluzáku
Rok výroby:

............... (RRRR)

Výrobní číslo křídel:

...............

Výrobní číslo trupu:

...............

Celkový nálet kluzáku:

............... LH a ............... vzletů

Vlastník a provozovatel kluzáku:

......................................................................

Nálet kluzáku od poslední revize 3, 4:

............... LH a ............... vzletů

Poslední revize 3 provedena při

............... LH a ............... vzletech
v ....................................., dne ......................

Inspekční prohlídku provedla dne ................. (DD.MM.RRRR) inspekční komise ve složení:
Titul, jméno, příjmení a funkce specialistů jmenovaných držitelem TC k provedení prohlídky.

Zjištěné závady:
Uveďte seznam zjištěných závad. U závad, vyžadujících pravidelné sledování, stanovte periodicitu kontrol. Provedení a výsledek jednotlivých kontrol bude zapisován do drakového záznamníku kluzáku. Při nedostatku místa doplňte přílohu, opatřenou datem a podpisy.

Závěr
Inspekční komise, na základě technického stavu kluzáku L-13 AC, v.č. ..............., poznávací značky
...................... a analýzy vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku,
prodlužuje životnost kluzáku na .................. letových hodin za podmínek:
 dodržení dosavadních provozních podmínek v dalším provozu.
 závady, uvedené v protokolu, musí být odstraněny do zahájení provozu.
 do drakového záznamníku kluzáku musí být vlepena kopie protokolu a proveden zápis o realizaci
bulletinu a odstranění uvedených závad.
V .............................., dne ................. (DD.MM.RRRR)
Za Blanik Aircraft CZ, s.r.o.
Titul, jméno, příjmení a funkce specialistů, provádějících prohlídku, spolu s jejich podpisy.

Rozdělovník
originál:
kopie:

BA Praha
ÚCL Praha
PTA BA a.s.

Blanik Aircraft CZ, s.r.o., Beranových 65, Praha 9 – Letňany, 190 00
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INSPEKČNÍ PROTOKOL č. XX/P0430/RR
Na základě objednávky .................................... byla na letišti .................................. provedena
inspekční prohlídka kluzáku L-13 AC, v.č. .................., poznávací značky ..................., za účelem
prodloužení životnosti dle závazného bulletinu L13AC/016a revize 1.

Data kluzáku
Rok výroby:

............... (RRRR)

Výrobní číslo křídel:

...............

Výrobní číslo trupu:

...............

Celkový nálet kluzáku:

............... LH a ............... vzletů

Vlastník a provozovatel kluzáku:

......................................................................

Nálet kluzáku od poslední revize 3, 4:

............... LH a ............... vzletů

Poslední revize 3 provedena při

............... LH a ............... vzletech
v ....................................., dne ......................

Inspekční prohlídku provedla dne ................. (DD.MM.RRRR) inspekční komise ve složení:
Titul, jméno, příjmení a funkce specialistů jmenovaných držitelem TC k provedení prohlídky.

Zjištěné závady:
Uveďte seznam zjištěných závad. U závad, vyžadujících pravidelné sledování, stanovte periodicitu kontrol. Provedení a výsledek jednotlivých kontrol bude zapisován do drakového záznamníku kluzáku. Při nedostatku místa doplňte přílohu, opatřenou datem a podpisy.

Závěr
Inspekční komise, na základě technického stavu kluzáku L-13 AC, v.č. ..............., poznávací značky
...................... a analýzy vlivu reálných provozních podmínek na únavovou životnost kluzáku,
prodlužuje celkovou dobu dosaženou při akrobacii na .................. letových hodin. Celková doba
života draku kluzáku je po zvýšení akrobatického provozu nyní……………. letových hodin a nebo
…………..…. startů, a to za podmínek:
 dodržení dosavadního poměru obsazení solo / dvojí v dalším provozu
 závady, uvedené v protokolu, musí být odstraněny do zahájení provozu.
 do drakového záznamníku kluzáku musí být vlepena kopie protokolu a proveden zápis o realizaci
bulletinu a odstranění uvedených závad.
 Další omezení vyplývající ze zvýšení akrobatického provozu akceptovatelná provozovatelem:
- Zákaz veškerých vzletů navijákem

V .............................., dne ................................. (DD.MM.RRRR)
Za Blaník Aircraft, s.r.o.
Titul, jméno, příjmení a funkce specialistů, provádějících prohlídku, spolu s jejich podpisy.

Rozdělovník
originál:
kopie:

BA Praha
ÚCL Praha

Blaník Aircraft, s.r.o., Karolínská 661, 180 00 Praha 8, Czech Republic
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INSPEKČNÍ PROTOKOL č. 01/P0430/16
Seznam nálezů

Prohlídka provedena:

V…………………., dne……………………, Podpis ………………………………..

Blaník Aircraft, s.r.o., Karolínská 661, 180 00 Praha 8, Czech Republic

Design Organisation Blanik Aircraft CZ s.r.o. .

Form QS 73-01 P8 A

Karolínská 661, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Program inspekční komise
za účelem prodloužení životnosti kluzáku L-13 AC
dle ZB L13AC/016a

……………………………
Ing. Oldřich Cimbálek
Odbor Letová způsobilost

V Praze dne:……………………
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1. ÚVOD
Tento program obsahuje přehled činností inspekční komise při prohlídce kluzáku L-13 AC za účelem
prodloužení životnosti podle ZB L13AC/016a revize 1. Cílem prohlídky je zjištění okamžitého technického
stavu kluzáku a posouzeni možnosti prodloužení životnosti draku kluzáku.
Prohlídku provádí inspekční komise na základě bodů, uvedených v tomto programu. Základní podmínkou pro
prodloužení životnosti je dobrý technický stav kluzáku a splnění všech opatření, která jsou definována
inspekční komisí na základě prohlídky kluzáku. Další podmínky jsou stanoveny závazným bulletinem
L13AC/016a revize 1.
Prohlídku kluzáku provádí inspekční komise držitele typového certifikátu (dále jen držitel TC) za podpory
technického personálu provozovatele. V zahraničí může provádět inspekční prohlídku komise ve složení zástupce dohlížecího úřadu, OP AMO (viz Poznámka) pověřený dohlížecím úřadem, provozovatel.
Poznámka:

Osvědčující pracovník (OP) oprávněné organizace údržby (Approved Maintenance
Organisation - AMO) musí mít oprávnění k provádění kontroly a osvědčení Prohlídky 4,
periodické údržby kluzáku L-13 AC BLANÍK.

Prohlídka je zaměřena zejména na zjištění takových poškození draku kluzáku, jako jsou mechanické
deformace, trhliny, koroze, nadměrné vůle, uvolněné nýty a další, které by mohly negativně ovlivnit letovou
způsobilost kluzáku v dalším provozu. Dále se také týká zjištění dostupné historie provozu kluzáku a
případných mimořádných situací, a provedení všech vydaných bulletinů a příkazů k zachování letové
způsobilosti (PZZ), vztahujících se k danému kluzáku. Inspekce a prodloužení životnosti se vztahuje pouze na
drak kluzáku, nevztahuje se na přístroje a části kluzáku, mající životnosti a doby do revize určené atesty nebo
příručkou.
Zjištěné závady během prohlídky jsou zapisovány do kontrolního nálezu, na jehož základě inspekční komise
zpracuje výsledný protokol s rozhodnutím o prodloužení životnosti draku kluzáku a definováním podmínek,
jejichž provedením je prodloužení životnosti podmíněno.

2. PROGRAM INSPEKČNÍ PROHLÍDKY
Při provádění inspekční prohlídky postupujte dle platných směrnic a postupů, uvedených v provozní
dokumentaci kluzáku. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o vizuální kontrolu předepsaných míst prostředky,
zajištujícími odpovídající kvalitu kontroly. Při podezření na trhlinu předepište kontrolu NDT. Zajistěte
fotodokumentaci nálezů, které jsou závažné, nejsou popsané v provozní dokumentaci, nebo které vyžadují
sledování v provozu. Dále zajistěte fotodokumentaci zápisů v drakovém záznamníku kluzáku, které se týkají
životnosti nebo popisují závažnou opravu, případné výměnu konstrukčních celků. Fotodokumentaci spolu s
inspekčním protokolem předejte držiteli TC k dalšímu zpracování.
1. Prověrka dokumentace kluzáku
■ počet letových hodin
« počet vzletů
■ zápisy o prohlídkách a revizích
■ zápisy o mimořádných situacích
■ zápisy o provedení závazných bulletinů
■ kontrola výrobních čísel letadlových celků kluzáku - štítek na trupu (přepážka č. 5) a křídlech (kořenová
žebra)
2. Celkový stav kluzáku
■ stav nátěru
• stav konstrukce (výskyt koroze, místní deformace, trhliny)
■ kontrola plátěných potahů
■ stav hlav šroubů všech vík, krytů, skel
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3. Křídlo
■ stav spoje křídlo-centroplán (koroze, vůle)
■ kontrola na přístupných místech konstrukce a stav nýtových spojů, zejména v připojení potahu k
nosníku u kořene křídla a v místech spojů potahů
■ stav kořenového žebra (trhliny, deformace)
■ kontrola potahu v oblasti víček
■ kontrola dostupných vnitřních prostorů křídla
4. Ocasní plochy
■ stav potahů stabilizátoru a kýlu (koroze, trhliny, deformace)
■ kontrola uvolňování nýtů
■ stav nosníku stabilizátoru v kořenové části a u závěsů stabilizátoru a kormidel
* stav závěsů na stabilizátoru a kýlu (trhliny, koroze, vůle)
■ stav nosníku kýlu
■ kontrola vůlí v závěsech stabilizátoru a spojovacích uzlech
■ stav výškového a směrového kormidla
■ kontrola závěsů výškového a směrového kormidla a oblastí jejich uchycení (trhliny, uvolněné
nýty, deformace)
* kontrola potahu v odtokové části stabilizátoru a kýlu (trhliny, lupavky)
5. Řízení všech vyvažovačích plošek
■ stav ložisek (vůle, koroze, mazání)
■ stav lanek (napětí, plynulost a lehkost chodu)
■ stav závěsů vyvažovačích plošek
■ kontrola otáčení nebo zadření ložisek v táhlech
■ kontrola vůlí v řízení
6. Řízení výškového kormidla a křidélek
■ kontrola můstku řízení a náhonu výškových kormidel (trhliny, deformace, koroze)
■ stav pák a konzol (trhliny, deformace, koroze)
* stav ložisek a spojů táhel a pák (vůle, naklápění, koroze, mazání)
■ kontrola napětí lan
7. Nožní řízení
« stav pedálů (trhliny ve svárech, opotřebení, seřízení, vůle, koroze)
■ kontrola vůlí ve stavění řízení
■ kontrola lan (mazání, napnutí a stav v ohybech na kladkách)
8. Brzdicí klapky a jejich ovládání
* stav táhel a pák řízení (vůle)
■ stav brzdicích klapek (trhliny, deformace, koroze)
■ stav ložisek v ovládání (naklápění, zadření)
9. Trup
* stav žeber centroplánu
* stav potahů a nýtových spojů
* kontrola závěsů odklopné kabiny a její zajištění
■ stav podlah
* stav nosníku centroplánu
* stav prostoru pro podvozek
■ stav závěsů pro vleky
■ stav nosníku předního závěsu na přepážce č. 5
« stav uvnitř trupu, za přepážkou č. 6 (koroze, trhliny lemů přepážek)
■ stav potahu trupu v lemu otvoru pro podvozek
* stav přepážek č. 13, 14, 15
■ kontrola patního závěsu směrového kormidla, oblasti jeho uchycení a přilehlé konstrukce (trhliny,
uvolněné nýty, deformace)
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10. Podvozek
■ stav uchycení podvozku
■ stav tlumiče podvozku a jeho uchycení
■ stav kola a pneumatiky
■ kontrola brzdy a jejího seřízení
11. Pryžové části a přemostění
- stav všech přístupných pryžových částí a přemostění
12. Kryt kabiny
■ kontrola plexiskla kabiny
13. Interiér kluzáku
■ stav sedaček, jejich upevnění a pasů
* stav čalounění
* stav vnitřního vybavení
■ stav štítků
* stav nápisů a popisů

Dále proveďte vizuální prohlídku kritických míst kluzáku z hlediska únavové životnosti
a) Zkontrolujte přístupná kritická místa pásnic křídla (otvory v kořenovém žebru) a také z vnější strany křídla,
do vzdálenosti asi 500 mm od osy závěsu křídla (zvýšenou pozornost věnujte pásnicím křidla v místě
posledních řad nýtů, spojujících závěs křídla s pásnicí a příložkou - viz Obr. 1). Zaměřte se především
na výskyt trhlin, uvolnění nýtů a korozi.

Obr. 1
Zkontrolujte závěsy křídla v centroplánu, z vnitřní strany konstrukce trupu (otvory ve stojině centroplá- nu).
Zaměřte se především na výskyt trhlin, uvolnění nýtů, svorníků a korozi.
b) Zkontrolujte spoje potahů křídla v řezech 7, 13, 19 a 25 z hlediska trhlin, uvolnění nýtů a koroze. Ve zmíněných
řezech zkontrolujte lemy žeber a podélníky z vnitřního prostoru křídla za pomoci přístroje pro kontrolu obtížné
přístupných míst, např. endoskopu.
Řezy 7, 13 a 19 jsou přístupné přes víka v potahu na dolní straně křídla. V řezu 13 demontujte dolní brzdicí
klapku a pro kontrolu podélníků a žebra využijte montážní otvor v jeho blízkosti. Přístup k řezu 25 je možný při
vykloněném křidélku a odchýleném potahu přes stojinu zadního nosníku. Při demontovaném křidélku je přístup
k řezu 25 bezproblémový.
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c) Zkontrolujte kozlík podvozku a jeho uchycení zejména z hlediska trhlin, uvolnění nýtů a koroze.
d) Zkontrolujte stav tras řízení a jejich uchycení z hlediska koroze, trhlin, deformací, odřenin apod. Obtížně
kontrolovatelná místa kontrolujte pomocí přístroje pro kontrolu obtížně přístupných míst, např.
endoskopu.

3. ZÁVĚR
Po skončení inspekční prohlídky zpracuje inspekční komise Protokol se zjištěnými skutečnostmi a závadami
a rozhodnutím o prodloužení životnosti draku kluzáku (v souladu se ZB L13AC/016a). Inspekční protokol
musí definovat podmínky, jejichž splněním je prodloužení životnosti podmíněno. Závěrečný protokol je
předán provozovateli, místnímu dohlížecímu úřadu a držiteli TC k dalšímu zpracování.
Poznámka: V případě zahraniční prohlídky, prováděné bez účasti držitele TC, uvede komise v závěru
inspekčního protokolu, zda doporučuje prodloužení životnosti a za jakých podmínek. Kromě
zjištěných závad, musí protokol obsahovat i výsledek kontroly kritických míst z hlediska
únavové životnosti - jmenovitě body a), b), c), d). Protokol musí být schválen místním
dohlížecím úřadem nebo musí obsahovat přílohu s oprávněním k provedení inspekční
prohlídky za účelem prodloužení životnosti draku kluzáku.
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