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ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽB Ě  

SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL 
 

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE:  CZ.006.0009-MF 
 

Organizace / Organization              AGROAIR, spol. s r. o., Št ěpánkova 86,  537 01 Chrudim 
 

Provozovna / Place of business :   Letišt ě Chrudim, Se čská 25,  537 01 Chrudim 
 

TŘÍDA / CLASS KVALIFIKACE / RATING OMEZENÍ / LIMITATI ON  

LETADLA 

AIRCRAFT  

A2  Letouny s MTOM 5700 kg a méně /               
Aeroplanes MTOM 5700 kg and below 

Antonov / PZL An-2 řada / series 

Evektor / Orličan L-60 řada / series 

 

 

LETADLOVÉ 
CELKY JINÉ NEŽ 
KOMPLETNÍ 
MOTORY NEBO 
APU  

COMPONENTS 
OTHER THAN 
COMPLETE 
ENGINES OR 
APUs 

C20 Konstrukce draku / 
       Structure 

Pro výše uvedené letouny / 
For above listed aircraft 

 

 
Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve 
schválené příručce / výkladu organizace údržby. 
This approval is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of approval section 
of the approved maintenance organisation manual / maintenance organisation exposition. 
 
Číslo MOM / No. MOM:                                         10-VS/19  
 
Datum p ůvodního vydání / Date of original issue:     24.04.2013 
 
Datum této zm ěny / Date of this revision:                   09.12.2014 
 
Změna č. / Revision No.:                                               18 
 

Za příslušný ú řad / For the competent authority:  
Úřad pro civilní letectví / CAA CZ 
 

 

 

                    Ing. Pavel Matoušek 
Ředitel Sekce technické / Director of Technical Divis ion                    Podpis / Signed:  ………………………………… 
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F 1  Rozsah práce organizace podle Annexu II 
 

Organizace provádí kromě údržby transferovaných letadel podle B 1.1 též údržbu letadel, jež 
jsou provozovaná na základě Annexu II ("annexová letadla") a jejich drakových celků shodnými 
postupy s Částí M. Údržba letadel a LC se dále řídí Směrnicí CAA-TI-011-n/97 a případně podle 
schválených Programů údržby, pokud existují.  

 
 
F 1.1  Popis práce prováděné organizací (typ výrobku, typ práce) 
 a práce, která je předmětem subdodavatelských smluv 

 
Údržba a opravy letadel jsou prováděny do stupně údržby uvedeném ve sloupci omezení dle 

použitelné dokumentace pro údržbu pro jednotlivé typy letadel, viz F 3. 

KVALIFIKACE  OMEZENÍ ROZSAHU ÚDRŽBY 

PZL / Antonov  AN-2 všechny verze  (PZL / Švecov),  
do stupně prohlídky 400 hod. (viz F 1.2.a) / roční 

 
A 2  
Letouny s MTOM 
5700 kg a méně 
 

Evektor- Aerotechnik / Orličan  L-60  (Praga), L-60 SF  (LOM),  
do stupně prohlídky 100 hod / roční 

   
C 20 Konstrukce 
draku 

 

Pro letouny A2 uvedených typů, v souladu se seznamem LC dle katalogu náhradních 
dílů daného typu  (viz F 1.2 c) 

 
Kromě periodické údržby AMO provádí standardní opravy, modifikace podle schválených 

údajů, výměny LC, konzervace, výměna plátěného potahu, prodlužování životnosti pláten, motorů 
a vrtulí, jak je uvedeno v příručkách pro údržbu, technických popisech a bulletinech letadel, 
motorů a vrtulí. 

 
Celý uvedený rozsah údržby provádí AMO na schváleném pracovišti, resp. mimo schválené 

pracoviště, viz čl. B 1.2 a vydává na ni osvědčení o uvolnění do provozu, viz čl. F 5 a F 6.  
Údržba mimo základnu, viz D 4.1.2, smí být prováděna do rozsahu včetně:  

• L-60 do 50 hod. prohlídky,  
• AN-2 do 100 hod. prohlídky. 

 
Dále je AMO oprávněna vydat Formulář 1 ÚCL i pro LC, na kterých neprovedla údržbu, postup 
je obdobný D 9.3. 
 
Vyšší stupně údržby letounů, dílenská údržba jejich pohonných jednotek a letadlových celků 

jsou zabezpečovány cestou oprávněných dodavatelů viz E.3.1. 
 
AMO využívá subdodavatele pro speciální služby, viz E 4. 
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F 1.2  Výklad přehledu prací 

 
a) Letouny AN-2 všech verzí a modifikací 

 
Na motoru AŠ-62IR  jsou prováděny opravy a údržba dle příručky pro údržbu, kromě GO. 
Na vrtuli AV2 jsou prováděny opravy a údržba dle příručky pro údržbu, kromě GO. 

 
 

b) Letouny L-60 a L-60 SF 
 

Na motoru M 462 RF jsou prováděny opravy a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze a 
prodlužování jeho životnosti dle platného bulletinu, kromě GO. 

Na motoru M -208B je prováděna oprava a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze jen 
do úrovně 100 hod./ roční prohlídky. 

 
Na vrtuli V-520 jsou prováděny opravy a údržba dle technického popisu a provozní instrukce, 

kromě GO. 
Na vrtuli V-411B je prováděna oprava a údržba dle technického popisu a návodu k obsluze jen do 

úrovně 100 hod./ roční prohlídky. 
  

c) Letadlové celky 
 

Údržba na letadlových celcích pro letouny uvedené v  v tabulce F 1.1 se provádí podle 
opravárenské dokumentace daného typu letounu. Seznam LC na kterých je prováděna údržba je 
uveden v dokumentu „Seznam udržovaných LC“ e. č. 10-LT/120. Tento seznam obsahuje: 
výrobce, název položky, označení, omezení rozsahu údržby, označení dokumentu, kde jsou údaje 
pro údržbu.  

 
 
 
 

F 1.3 Omezená výroba dílů pro vlastní potřebu dle M.A.603(c) 
 

Organizace může dále vyrábět omezené počty dále uvedených dílů pro vlastní potřebu při údržbě 
podle ustanovení M.A.603(c): 

 
a) obráběná pouzdra, vložky a objímky z kovů nebo plastů, 
b) výroba svorníků, 
c) výroba sekundárních prvků kostry a potahů draku obráběním a/nebo tvářením zastudena z plechů a 

profilů z lehkých slitin nebo ze dřeva a překližky, 
d) výroba lan řízení se zalisovanými nebo zaplétanými koncovkami. 

 
 


