
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

SMĚRNICE 
CAA-SL-018-n-14 

 

Postupy pro udělení / změnu schválení revidovaných standardních hmotností pro 
cestující a zavazadla.    

Procedures for granting / change of prior approval for establishing revised standard mass values for 
passengers and baggage. 

 

Postupy pro udělení / změnu schválení standardních hmotností jiných položek pro 
nakládání, než jsou standardní hmotnosti pro cestující a zapsaná zavazadla. 

Procedures for granting / change of prior approval of standard load masses for other load items, than 
are standard masses for passengers and checked baggage. 

 
 

v souladu s požadavky ustanovení CAT.POL.MAB.100(e), (f) 
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AKTUÁLNOST SMĚRNICE CAA-SL-018-n-14  

Za kontrolu aktuálnosti směrnice a jejích příloh odpovídá ředitel odboru OLD ÚCL. Ověřování aktuálnosti 
směrnice je prováděno minimálně 1x za dva roky. 

POUŽITELNOST SMĚRNICE  CAA-SL-018-n-14 

Tato Směrnice je použitelná pro: 

(1) žadatele o vydání osvědčení leteckého provozovatele pro obchodní leteckou dopravu (AOC).   

(2) držitele AOC, žádající o udělení / změnu schválení pro použití jiných standardních hmotností  

(3) odbor provozu letadel (OPL) sekce letové (SL) v plném rozsahu. Tato směrnice je rovněž nedílnou 
součástí Příručky inspektora OOLD pro výkon funkce dozoru nad bezpečností provozovatelů letadel 
v obchodní letecké dopravě. 
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1. Všeobecně 

Provozovatel může hmotnost provozního nákladu, včetně případné zátěže určit jednak skutečným zvážením, 
nebo stanovením hmotnosti provozního nákladu v souladu se standardními hmotnostmi cestujících 
a zavazadel, nebo u letounů do 10ti a u vrtulníků do 6ti sedadel pro cestující ústním prohlášením cestujícího 
o své hmotnosti s připočtením hmotnosti oblečení a příručního zavazadla  (viz CAT.POL.MAB.100). 

Provozovatel rovněž může, na základě předchozího schválení ÚCL ČR, použít (a) revidovaných standardních 
hmotností pro cestující a náklad, nebo (b) použít standardních hmotností pro jiné položky nákladu jestliže 
prokáže, že tyto položky mají stejnou hmotnost, nebo že jejich hmotnost odpovídá stanoveným tolerancím.  

Toto schválení neplatí všeobecně, týká se vždy konkrétních podmínek provozu. Udělení / změnu předchozího 
schválení k použití revidovaných standardních hmotností, nebo standardních hmotností pro jiné položky 
nákladu vydává ÚCL ČR formou Rozhodnutí na základě vyhodnocení předložených podkladů, zpracovaných 
v souladu s ustanovením 3 této směrnice.      

2. Podání žádosti o udělení / změnu schválení  

Udělení / změně předchozího schválení musí předcházet podání samostatné žádosti (viz PŘÍLOHA 1).  

Žádost, včetně příloh předejte: 
 

 prostřednictvím datové schránky (ID: v8gaaz5), nebo 

 na adresu: Úřad pro civilní letectví ČR, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, nebo 

 na emailovou adresu: podatelna@caa.cz se zaručeným elektronickým podpisem, a nebo 

 osobně na podatelnu ÚCL. 

3. Přílohy žádosti  

a)    Druhy a podmínky letů, pro jaké budou revidované standardní hmotnosti cestujících a zapsaných 
zavazadel použity. 

i) Detailní plán pro zjištění hmotností cestujících a zapsaných zavazadel (GM3 CAT.POL.MAB.100(e)(a)) 
obsahující alespoň:    

 použitou metodu a výpočet pro určení velikosti vzorku vážení cestujících (AMC2 
CAT.POL.MAB.100(e)(a), GM2 CAT.POL.MAB.100(e)(a)) 

 použitou metodu a výpočet pro určení velikosti vzorku vážení zapsaných zavazadel (AMC2 
CAT.POL.MAB.100(e)(b))  

 způsob stanovení revidovaných hodnot hmotností cestujících a zapsaných zavazadel (AMC2 
CAT.POL.MAB.100(e)(c))    

ii)  Postup realizace plánu zjišťování hmotností (GM3 CAT.POL.MAB.100(e)(b)). 

iii) Analýza výsledků vážení zahrnující přehled změn provozních podmínek během vážení, vysvětlení 
významných odchylek od plánu zjišťování hmotností, zhodnocení jejich vlivu na přesnost výsledků 
vážení (GM3 CAT.POL.MAB.100(c)). 

iv) Výsledky vážení, závěry a navrhované změny oproti standardním hodnotám hmotnosti cestujících 
a zapsaných zavazadel (GM3 CAT.POL.MAB.100(d)). 

 souhrnné výsledky vážení 

 zhodnocení rizika překročení maximální hmotnosti nákladu vzhledem k sedačkové kapacitě letadla, 
nebo vzhledem k použití průměrných hmotností pro muže a ženy   

v)  Protokol o zjištěných hmotnostech zpracovaný v souladu s GM3 CAT.POL.MAB.100(e)(e). 
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vi) Vzor dokumentace o hmotnosti a vyvážení s použitím revidovaných standardních hmotností cestujících 
a zapsaných zavazadel. 

 

b)   Druhy a podmínky letů, pro jaké budou použity standardní hmotnosti jiných položek pro nakládání, než 
jsou standardní hmotnosti pro cestující a jejich zapsaná zavazadla 

i) Prokázání na dostatečném vzorku jiných položek pro nakládání stejné hmotnosti, nebo že jejich 
hmotnost odpovídá stanoveným tolerancím (součet hmotností všech položek nákladu při použití 
horních tolerancí standardních hmotností cestujících, jejich zapsaných zavazadel a standardních 
hmotností jiných položek pro nakládání nesmí překročit hmotnostní limity uvedené v AFM / HFM). 

 zhodnocení rizika překročení maximální hmotnosti nákladu    

ii) Vzor dokumentace o hmotnosti a vyvážení s použitím standardních hmotností pro jiné položky pro 
nakládání.    

4.  Závěrečná ustanovení 

i)  Po vyhodnocení příloh žádosti odbor OLD ÚCL vydá Rozhodnutí o udělení / změně schválení k použití  
revidovaných hmotností pro cestující a jejich zapsaná zavazadla (CAT.MAB.100(e)), nebo k použití 
standardních hmotností pro jiné položky pro nakládání (CAT.MAB.100(f)). Ve výrokové části bude 
uvedeno, pro jaké provozní podmínky (druh letů, destinace,…) je rozhodnutí platné. 

ii) Po obdržení rozhodnutí o schválení provozovatel zařadí revidované standardní hmotnosti cestujících a 
zapsaných zavazadel, nebo standardní hmotnosti jiných položek pro nakládání do provozní příručky 
v souladu s AMC3 ORO.MLR.100 jako řádnou revizi.  

Revidované standardní hmotnosti, nebo standardní hmotnosti pro jiné položky pro nakládání budou 
v provozní příručce uvedeny pod nadpisem, pro jaké provozní podmínky jsou platné.    

 

 


