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KLUZÁK � AKROBATICKÝ PROVOZ � DOPLNĚNÍ LETOVÉ 

PŘÍRUČKY 
 
Týká se: kluzáků ASK 21 vyrobených firmou Alexander Schleicher Segelflugzeugbau v�ech výrobních čísel 
provozovaných v kategorii �Akrobatická�. 
 
 
Důvod vydání: zaji�tění lep�ího sledování zatí�ení konstrukce kluzáku provozovaného v kategorii 
�Akrobatická�. 
 
 
Datum účinnosti: 1. dubna 2003. 
 
 
Provést v termínech:  
Před zahájením provozu kluzáku v kategorii �Akrobatická� v ČR.  
Jedná-li se o kluzák ji� provozovaný mimo území ČR, musí existovat prokazatelné záznamy o provozu v 
kategorii �Akrobatická� v zahraničí. 
 
 
Postup provedení prací: 
Provoz v kategorii �Akrobatická� je omezen v souladu s tímto PZZ. 
Proveďte doplnění informace o omezení provozu kluzáku provozovaného v kategorii �Akrobatická� vlo�ením 
tohoto PZZ do Letové příručky. 
 
Poznámky: 
- Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do deníku kluzáku. 
- Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL sekce technická � Ing. Shrbený. 
- Pokud to vy�aduje povaha tohoto PZZ, musí být zapracován do příslu�né části dokumentace pro obsluhu, údr�bu a opravy letadla. 
- Zástavba registračního akcelerometru musí být schválena ÚCL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel MATOU�EK 
ředitel 
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Omezení provozu kluzáku provozovaného v kategorii �Akrobatická� 
 
Definice: 
Akrobatickým letem se rozumí let od okam�iku vzletu do přistání, v jeho� průběhu se 
provádí akrobatické prvky povolené Letovou příručkou pro kategorii �Akrobatická�. 
 
Minimální výstroj: 
Kluzák provozovaný v kategorii �Akrobatická� musí být vybaven registračním 
akcelerometrem zaznamenávajícím údaje při v�ech akrobatických letech. 
 
Omezení �ivotnosti: 
Povolují se akrobatické lety v celkovém součtu 750 hodin v průběhu prvních 6000 
letových hodin �ivotnosti kluzáku. 
 
Provozovatel kluzáku je povinen zaznamenávat informace o akrobatickém letu do deníku 
kluzáku tak, aby kdykoliv bylo mo�né zjistit celkový nálet akrobacie od výroby kluzáku. 
 
Akrobatické lety se v deníku kluzáku označují písmenem "A".  
 
Provozovatel musí při ka�dé roční prohlídce zasílat záznamy registračního akcelerometru 
společně s výpisem deníku kluzáku na adresu: 
 
Úřad pro civilní letectví 
Sekce technická 
Leti�tě Ruzyně 
160 08 Praha 6 
 
nebo na E-mail: ti@caa.cz 

 


