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F.2 Rozsah práce organizace 
Navíc kromě rozsahu uvedeného v kapitole A. 4 CAE udržuje a opravuje letadla 
provozovaná na základě Annexu I Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 
2018/1139 (Annexovaná letadla). Systém kontroly jakosti a úroveň údržby pro obě 
skupiny letadel vychází z požadavků Části ML. U letadel provozovaných na základě 
Annexu I (tzv. annexových) jsou respektovány další požadavky Předpisu L-8/A 
v platném znění a Směrnice CAA-TI-011-n/97 v platném znění.  

 
F.2.1 Popis práce prováděné organizací 

A) Třída A2 Annexové letouny do MTOM 5700 kg včetně 

Typy Omezení 

HPH (Orličan) L-40 (LOM, Avia) Prohlídky do úrovně GO 

PZL (Antonov) řada An-2 (Švecov, PZL) Prohlídky do úrovně 900 h + roční 
včetně 

 

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ  
SCOPE OF MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL 

 

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ / REFERENCE: CZ.006.0044-CAO 
 

Organizace / Organization:    Aeroklub Praha Letňany, z.s.  
 

Provozovna / Place of business:     Hůlkova 1024, 197 00 Praha 9-Kbely 

 

               TŘÍDA / CLASS KVALIFIKACE / RATING OMEZENÍ / LIMITATION  

LETADLA / 

AIRCRAFT  

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

Orličan (SHVL) L-40; 
Antonov / PZL An2. 

A4   Letadla jiná než A2, A3 / 
       Aircraft other then A2, A3. 

Kluzáky podle čl. F.2 CAE / 
Gliders according to art. F.2 CAE 

 

Toto oprávnění je omezeno na výrobky, díly a zařízení a činnosti stanovené v příslušné části uvádějící rozsah prací ve 

schváleném 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 exposition. 

 

 
Číslo       / No.      :                                       AKLT-CAE  
 

Datum původního vydání / Date of original issue:     22.3.2021 
 

Datum této změny / Date of this revision:                   - 
 

Změna č. / Revision No.:                                               - 
 

Za příslušný úřad / For the competent authority:  

Úřad pro civilní letectví / CAA CZ 
 

 

 

                                     Ing. Vít Zárybnický 
Ředitel Sekce technické / Director of Technical Division                    Podpis / Signed: ………………………………… 
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B) Třída A4 Annexové kluzáky  

Typy Omezení 

HPH (Orličan) VT-16, VT-116 Prohlídky do úrovně 100 h + roční 
včetně 

Zlin (Moravan) VT-25, -125, VT-425 Prohlídky do úrovně 100 h + roční 
včetně Generální oprava 

U všech uvedených letadel provádí CAO též seřízení, opravy poškození a závad 
podle manuálů pro údržbu a opravy, prosté výměny letadlových celků a částí draku, 
konstrukční změny podle servisních bulletinů, dekonzervace, konzervace a údržbu 
instalovaných motorů a vrtulí až do úrovně 500 hod a údržbu a opravy dalších 
instalovaných LC v rámci údržby letadla.  
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