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SEZNAM ÚKOLŮ PRO PROKÁZÁNÍ PRAXE 

Název Datum 
Typ letadla, 

poznávací zn. 
Podpis osoby 

provádějící úkol 
Podpis 

instruktora 

Časové omezení, kontroly údržby 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Kontrola po 100 hodinách (u letadel pro GA)     

Kontrola B nebo C (letadla dopravní kategorie)     

Kontrola shody se záznamy zachování letové způsobilosti     

Kontrola shody se záznamy omezených lhůt letad. celků     

Postup pro prohlídku následující po tvrdém přistání     

Postup pro prohlídku následující po úderu blesku     

Rozměry, oblasti 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Určení letadlových celků     

Vykonání kontroly souměrnosti     

Zvedání a podpírání 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Účast při zvedání předního nebo záďového podvozku     

Účast při zvedání celého letadla     

Účast při zavěšení nebo podepření     

Nivelování, vážení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Nivelace letadla     

Vážení letadla      

Příprava změny hmotnosti a vyvážení     

Kontrola letadla podle seznamu vybavení na .................     

Vlečení a pojíždění 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Vlečení letadla     

Účast v týmu vlečení letadla     

Parkování a kotvení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Uvázání letadla     

Parkování, zajištění a zakrytí letadla     

Umístění letadla na stání     

Zajištění listů vrtule     

Štítky a označení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Kontrola správnosti štítků na letadle     

Kontrola správnosti označení na letadle     

Služby 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Plnění letadla palivem     

Vypouštění paliva z letadla     

Kontrola tlaku pneumatik     

Kontrola úrovně oleje     

Kontrola úrovně hydraulické kapaliny     

Kontrola tlaku akumulátoru     

Doplnění pneumatického systému     

Promazání letadla     

Zapojení pozemního zdroje     

Údržba toalety vodního systému     

Předletová/denní kontrola     

Analýza vibrací a hluku 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Analýza problému vrtulníku     

Analýza spektra hluku     

Klimatizace 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna spalovacího topného zařízení     

Výměna výpustného ventilu     

Výměna zařízení na oběh par     

Výměna zařízení na oběh vzduchu     

Výměna ventilátoru kabiny     

Výměna výměníku tepla     

Výměna regulátoru přetlakování     

Vyčištění výpustného ventilu     
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Kontrola provozu systému klimatizace/topení     

Kontrola provozu systému přetlakování     

Odstranění poruchy systému     

Automatické řízení letu Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Zastavění servosystémů     

Sestavení kotevních úchytů kabelů     

Výměna regulátoru     

Výměna zesilovače     

Kontrola provozu automatického řízení letu     

Kontrola provozu automatu tahu     

Kontrola provozu tlumiče bočního kmitání     

Kontrola a seřízení spojky servosystému     

Nastavení zesílení automatického řízení letu     

Funkční kontrola vyvážení podle Machova čísla     

Odstranění poruchy systému     

Kontrola systému automatického přistání     

Kontrola systému pro řízení optimalizace letu     

Kontrola systému stabilizace     

Komunikace Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna komunikační jednotky VHF     

Výměna komunikační jednotky HF     

Výměna stávající antény     

Výměna vybíječe statické elektřiny     

Kontrola provozu rádia     

Kontrola antény VSWR     

Provozní kontrola Selcal     

Provozní kontrola palubního rozhlasu     

Funkční kontrola integrovaného komunikačního systému     

Oprava koaxiálního kabelu     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Elektrický systém Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Nabíjení olověného akumulátoru     

Nabíjení niklokadmiového akumulátoru     

Kontrola kapacity akumulátoru     

Hloubkový chod niklokadmiového akumulátoru     

Výměna generátoru/alternátoru     

Výměna spínačů     

Výměna obvodových spínačů     

Seřízení regulátoru napětí     

Doplnění analytické zprávy elektrického zatížení     

Oprava/výměna napájecího elektrického kabelu     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Vybavení, zařízení Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna koberce     

Výměna sedadla posádky     

Výměna sedadla cestujících     

Kontrola setrvačnosti cívek     

Kontrola sedadel/pásů z hlediska bezpečnosti     

Kontrola nouzového vybavení     

Kontrola ELT z hlediska souladu s předpisy     

Oprava odpadkové nádoby toalety     

Oprava čalounění     

Změna uspořádání kabiny     

Požární ochrana 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Kontrola obsahu požárních tlakových lahví     

Kontrola provozu systému výstražné signalizace     

Kontrola obsahu hasícího přístroje v kabině     

Kontrola systému detektorů kouře na toaletách     

Zastavění nové požární tlakové lahve     

Výměna zápalnice požárních tlakových lahví     

Systém zjišťování a odstraňování závad     
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Prohlídka systému detektorů požáru motorů     

Řízení letu 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna vodorovného stabilizátoru     

Výměna výškového kormidla     

Výměna křidélka     

Výměna směrového kormidla     

Výměna vyvažovací plošky     

Instalace řídícího lanka a uložení     

Výměna klapky     

Výměna posilovače řízení letu     

Seřízení servomechanizmu vyvažovací plošky     

Seřízení vyvažovací plošky     

Seřízení tahu řídícího lanka     

Kontrola rozsahu a citlivosti pohybu     

Kontrola montáže a zajištění     

Odstranění poruchy systému     

Palivo 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna vstřikovacího čerpadla     

Výměna přepínače nádrží     

Výměna palivové nádrže     

Kontrola filtrů     

Systém kontroly okamžité spotřeby     

Kontrola cejchování přístrojů měřících množství paliva     

Kontrola provozu plnění/přepínačů     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Hydraulika 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna motorem ovládaných čerpadel     

Výměna záložních čerpadel     

Výměna akumulátoru     

Kontrola provozu uzavíracího ventilu     

Kontrola filtrů     

Kontrola systému ukazatelů     

Kontrola funkčnosti systému     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Ochrana proti ledu a dešti 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna čerpadla     

Výměna časového spínače     

Instalace motor stěračů     

Kontrola provozu systémů     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Systémy ukazatelů, zapisovací systémy 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna zapisovače letových údajů     

Výměna zapisovače hlasu v pilotním prostoru     

Výměna hodin     

Výměna hlavní výstražné jednotky     

Výměna FDR     

Zpřístupnění údajů FDR     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Provedení postupů ESDS     

Prohlídka z hlediska požadavků HIRF     

Přistávací zařízení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Upevnění kola     

Výměna hlavního podvozku     

Výměna příďového podvozku     

Výměna tlumiče bočního kmitání     

Sestavení řízení příďového podvozku     

Výměna těsnění podvozkové vzpěry     

Výměna brzdící jednotky     

Výměna regulačního ventilu brzd     

Odvzdušnění brzdy     
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Zkouška protismykové jednotky     

Zkouška zatažení podvozku     

Výměna pryžových svazků     

Seřízení mikrospínače     

Výměna vzpěry     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Zkouška systému vnějších brzd     

Světla 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Oprava/výměna rotačního majáku     

Oprava/výměna přistávacích světel     

Oprava/výměna navigačních světel     

Oprava/výměna vnitřního osvětlení     

Oprava/výměna systému nouzového osvětlení     

Kontrola systému nouzového osvětlení     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Navigace 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Cejchování ukazatele magnetického kurzu     

Výměna rychloměru     

Výměna výškoměru     

Výměna počítače aerometrických dat     

Výměna jednotky VOR     

Výměna ADI     

Výměna HSI     

Kontrola pitot-statického systému z hlediska netěsnosti     

Kontrola provozu směrového setrvačníku     

Kontrola funkce meteorologického radaru     

Kontrola funkce Dopplerovského radaru     

Kontrola funkce TCAS     

Kontrola funkce DME     

Kontrola funkce odpovídaje ATC     

Kontrola funkce systému povelového řízení letu     

Kontrola funkce inerciálního navigačního systému     

Ukončení korekce kvadrantové chyby systému ADF     

Aktualizace souboru dat systému optimalizace letu     

Kontrola cejchování pitot-statických přístrojů     

Kontrola cejchování systému hlášení tlakové výšky     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Kontrola systému návěstidel     

Výměna kompasu přímý/nepřímý     

Kontrola družicové komunikace SATCOM     

Kontrola GPS     

Zkouška AVM     

Kyslík 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Prohlídka kyslíkového vybavení na palubě     

Pročištění a doplnění kyslíkového systému     

Výměna regulátoru     

Výměna generátoru kyslíku     

Zkouška kyslíkového systému posádky     

Kontrola rozmístění automatického kyslíkového systému     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pneumatický systém 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna filtru     

Výměna kompresoru     

Doplnění odpařovače     

Seřízení regulátoru     

Kontrola z hlediska netěsnosti     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Podtlakový systém 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna podtlakových čerpadel     

Kontrola/výměna filtrů     

Seřízení regulátoru     
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Systém zjišťování a odstraňování závad     

Voda, odpad 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna vodních čerpadel     

Výměna kohoutu     

Výměna čerpadla toalety     

Odstranění poruchy systému     

Centrální systém údržby 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Získávání údajů z centrálního systému údržby     

Výměna centrálního systému údržby     

Kontrola vestavěného zkušebního zařízení     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pomocný palubní zdroj 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Instalace APU     

Prohlídka horkých částí     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Konstrukce 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Oprava kovového potahu     

Oprava sklolaminátu     

Oprava dřevěné části     

Oprava plátěného potahu     

Obnova plátěného potahu řídících ploch     

Ošetření korodující části     

Ochranné ošetření části     

Dveře 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Sestavení/seřízení zajišťovacího mechanizmu     

Seřízení systému palubních schodů     

Kontrola provozu nouzových východů     

Zkouška výstražného systému dveří     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Okna 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna čelního skla     

Výměna okna     

Obnovení průhlednosti okna     

Křídla 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Oprava potahu     

Obnova plátěného potahu křídla     

Výměna koncového oblouku křídla     

Výměna žebra     

Kontrola nastavení křídla / uložení     

Vrtule 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Sestavení vrtule po dopravě     

Výměna vrtule     

Výměna reduktoru     

Seřízení reduktoru     

Provedení statické kontroly funkce      

Kontrola provozu během chodu motoru na zemi     

Kontrola nastavení vrtule     

Kontrola nastavení mikrospínačů     

Odstranění poškození listu vrtule     

Dynamické vyvážení vrtule     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Hlavní rotor 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Zástavba sestavy rotoru     

Výměna listů rotoru     

Výměna sestavy tlumičů     

Kontrola nastavení rotoru     

Kontrola statického vyvážení     
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Kontrola dynamického vyvážení     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Náhon rotoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna vzpěry     

Výměna převodového spojení     

Výměna spojky/prvku volného kola     

Výměna převodového řemenu     

Zástavba hlavního reduktoru     

Provedení generální opravy hlavního reduktoru     

Kontrola snímače třísek v reduktoru     

Ocasní rotory 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Zástavba sestavy rotoru     

Výměna vrtule     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Náhon ocasního rotoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna kuželového reduktoru     

Výměna univerzálního spoje     

Provedení generální opravy kuželového reduktoru     

Zástavba sestavy převodu     

Kontrola snímače třísek     

Řízení letu vrtulníku 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Zástavba unášecí desky     

Zástavba směšovací komory     

Seřízení vedení úhlu nastavení     

Sestavení systému kolektivu     

Sestavení systému cykliky     

Sestavení směrového systému     

Kontrola řízení s ohledem na montáž a zajištění     

Kontrola řízení s ohledem na ovládání a citlivost     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pohonná jednotka 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Sestavení ECU     

Výměna motoru     

Oprava chladící přepážky     

Oprava krytu motoru     

Seřízení klapek krytu motoru     

Oprava vadného zapojení     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pístové, turbínové motory 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna PRT     

Výměna turbo-dmýchadla     

Výměna tepelných štítů     

Výměna rozvodu výfukových plynů     

Seřízení ovladače hustoty     

Pístové motory 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Sejmutí/zástavba převodové skříně     

Kontrola doběhu klikové hřídele     

Kontrola světlosti zdvihátka ventilu     

Kontrola komprese     

Vytáhnutí zlomeného šroubu     

Zastavění heli-cívky pro opravu závitů     

Spuštění motoru na zemi     

Stanovení/kontrola referenčních otáček     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pístové motory - palivo a řízení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna motorem ovládaného čerpadla     

Seřízení AMC     

Seřízení ABC     
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Zastavění karburátoru/vstřikovače     

Seřízení karburátoru/vstřikovače     

Vyčištění trysky vstřikovače     

Výměna hlavního vedení     

Kontrola nastavení plováku karburátoru     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pístové motory - zapalovací systémy 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna magneta     

Výměna přerušovače zapalování     

Výměna svíčky     

Zkouška svíčky     

Kontrola vodiče H.T.     

Zástavba nového vodiče     

Kontrola časování     

Kontrola přemostění systému     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Pístové motory - výfuk 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna výfukového těsnění     

Prohlídka svařované opravy     

Tlaková kontrola topení kabiny     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Turbínové motory 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna modulu     

Prohlídka horkých částí     

Motorová zkouška     

Stanovení vztažného výkonu     

Diagnostika tendence změn, porovnávací analýza     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Turbínové motory - palivo a řízení 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna uzavíracího ventilu protipožární stěny     

Výměna FCU     

Výměna motorem ovládaného čerpadla     

Čištění a zkouška trysky paliva     

Čištění a výměna filtru     

Seřízení FCU     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Turbínové motory - zapalovací systémy 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Kontrola žhavící svíčky / zapalovací elektrody     

Kontrola vodiče H.T.     

Kontrola zapalovací jednotky     

Výměna zapalovací jednotky     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Výfuk, turbínové motory 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna výstupní trysky     

Výměna sestavy ochranného pláště     

Zástavba vyvažovací plošky     

Ovládání motoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Sestavení páky palivové přípusti     

Sestavení řízení otáček     

Sestavení pákového kohoutu pro vysokotlakou směs     

Sestavení plynové páky     

Kontrola řízení synchronizace (vícemotorové letouny)     

Kontrola řízení s ohledem na rozsah a citlivost provozu     

Seřízení patky mikrospínačů     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Indikace/signalizace motoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna motorových přístrojů     

Výměna teplocitné vložky pro měření teploty oleje     
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Výměna termočlánků     

Kontrola cejchování     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Olej 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna oleje     

Kontrola filtrů     

Seřízení pojistného tlakového ventilu     

Výměna olejové nádrže     

Výměna olejového čerpadla     

Výměna chladiče oleje     

Doplnění oleje     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Spouštění 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna startéru     

Výměna startovacího relé     

Výměna startovacího regulačního ventilu     

Kontrola otáček při spouštění     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Vstřikování vody do motoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna vodního/metanolového čerpadla     

Kontrola průtoku vodního/metanolového systému     

Seřízení vodní/metanolové řídící jednotky     

Kontrola jakosti tekutiny     

Systém zjišťování a odstraňování závad     

Příslušenství reduktoru 
Jméno instruktora: AML: 
Organizace údržby: 

Výměna reduktoru     

Výměna hnací hřídele     

Kontrola snímače třísek     

 
 

 

 

 


