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1. Úvod 

 P řed každým letem je nutné provést d ůkladnou kontrolu letadla tzv. 
"p ředletovou prohlídku" v souladu s letovou p říru čkou daného typu. Je nutné 

si uv ědomit, že se jedná o poslední kontrolu letadla p řed vlastním letem, 
která m ůže odhalit nedostatky v technickém stavu letadla. B ěhem této 
kontroly postupujeme podle daného schématu uvedenéh o v letové p říru čce 
konkrétního typu letadla. Následující text je obecn ý postup platný pro 
většinu UL letadel, ale vždy je nutno prostudovat pos tup p ředletové 
prohlídky v letové p říru čce pro konkrétní typ. 

2. Před zahájením prohlídky 

 Provedeme kontrolu zápisu v letadlové knize z p ředchozího letu k 
zjišt ění stavu letadla po posledním letu. Zkontrolujeme, zda souhlasí stav 
motohodin se zápisem v palubním deníku. 

3. Postup prohlídky 
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1) Kabina 
 Kontrola vypnutí všech vypína čů a magnet. 
Zapnout hlavní vypína č a zkontrolovat množství paliva na palivom ěrech, po 
kontrole množství paliva VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNA Č ! 
Zkontrolovat p řístroje na palubní desce a dále p řezkoušet volný chod řízení 
Zkontrolovat volný chod vysouvání vztlakových klape k, klapky nechat 
vysunuté na MAX. 
Zkontrolovat kabinu, zda uvnit ř nejsou volné p ředměty a to v četn ě 
zavazadlového prostoru 

2) Levé křídlo 
 Kontrolujeme celkový povrch k řídla horní i spodní část, náb ěžnou a 
odtokovou hranu k řídla, (POZOR NA VYVAŽOVACÍ PLOŠKY - NESAHAT!) dále 

kontrolu Pitotovy trubice a sníma čů statického tlaku.  
 Uchycení a zajišt ění záv ěsů vztlakové klapky, kontrola povrchu 
klapky, uchycení a zajišt ění balan čních k řidélek- jejich volný chod. 
Uchycení a nepoškození koncových oblouk ů k řídla z obou stran. Pohledem 
zkontrolujeme odvzdušn ění nádrží. 
 Vždy provedeme fyzickou kontrolu množství paliva. Množství paliva 
překontrolujeme ocejchovanou m ěrkou a porovnáme s údajem na palivom ěru v 
kabin ě. Pokud nemáme m ěrku, zkontrolujeme množství palivy pohledem do 
nádrže. Do nádrže nesvítíme otev řeným ohn ěm. Zkontrolovat řádné uzav ření 
palivové nádrže, ví čko uzáv ěru vždy po sm ěru letu. 

3) Levý podvozek 
Kontrolujeme uchycení kola - šrouby dotaženy, zajiš t ěny pojistným drátem, 
kryt kola – neporušen, šrouby dotaženy, žádný nechy bí, brzdy - nikde 
neprosakuje brzdící kapalina, brzdy nejsou deformov ané.  
Uchycení, zajišt ění podvozkové nohy a její stav p ředevším s ohledem na 
praskliny. 
Stav a tlak pneumatiky pohledem, jak je pneumatika stla čená. 

4) Motor, motorové kryty, provozní kapaliny motoru  
Kontrolujeme stav motorových kryt ů, množství oleje zkontrolujeme po 
důkladném proto čení motor. Motor protá číme ru čně vrtulí (ve sm ěru to čení) 

až do tzv. "ZACHROCHTÁNÍ", pak zkontrolujeme množst ví oleje. POZOR na 
přepl ňování motoru olejem! Kontrola množství chladicí kap aliny v expanzní a 
přepadové nádob ě.  
 Pokud letová p říru čka požaduje, zkontrolujeme po sejmutí krytu 
prostor motoru: motorové lože uchycení, zajišt ění, praskliny, výfukového 
systému na t ěsnost, uchycení, praskliny, únik provozních kapalin . Další 
nesrovnalosti.  
 Obvykle se detailn ější kontrola motoru d ělá p ři p ředepsaných 
servisních pracích podle servisního manuálu pro mot or. 
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5) Vrtule 
 Kontrolujeme stav vrtule a vrtulového kužele, sprá vné upevn ění list ů 
vrtule ve vrtulové hlav ě. Nepoškození jednotlivých vrtulových list ů (pozor 
na trhliny, vrypy, sekance, praskliny, rozlepení ap od.)Provedeme o čist ění 
vrtulových list ů od zne čist ění hmyzem apod 

6) Pravé křídlo a pravý podvozek 
U pravého k řídla a podvozku postupujeme shodn ě jako u k řídla a podvozku 
levého. 

7) Pravá strana trupu 
Kontrola nepoškození trupu (zvln ění, praskliny, promá čknutí apod.) V zadní 
části trupu bývají umíst ěny statické porty pro p řívod statického tlaku do 
letových p řístroj ů. Kontrolujeme, zda nejsou ucpány. 
 Na spodu trupu vzadu je bu ď ostruha nebo zpevn ění chránící konec 
trupu p ři p řetažení letadla p ři vzletu nebo p ři p řistání, kdy dojde ke 
kontaktu konce trupu s terénem. 

8) Ocasní plochy 
Kontrola stavu povrch, zav ěšení a zajišt ění výškovky, sm ěrovky a vyvažovací 
plošky. Volný chod výškovky. P ři kontrole volného chodu sm ěrovky je nutné 
nadzvednout p ří ďový podvozek! Kontrola uchycení stabilizátoru a kýl ové 
plochy do trupu. 

9) Levá strana trupu 
Kontrola levé části trupu je stejná jako kontrola na pravé stran ě trupu. 

10) Odkalení palivových nádrží a kontrola čistoty paliva  
Pokud je letadlo vybaveno odkalovacími ventily, pro vádíme kontrolu paliva 
před zahájením každého letového dne. 
POZOR při pln ění letounu palivem vždy uzemnit letoun pomocí uzem ňovacího 
lanka. Po napln ění paliva odpojit uzem ňovací lanko! 

4. Po ukončení kontroly letadla  

Zasunout vztlakové klapky. 
Pokud je to požadováno, provedeme zápis do letadlov é knihy o provedení 
předletové prohlídky: datum a podpis kdo prohlídku pr ovedl 
Další p ředepsané kontroly letounu provádíme podle manuálu ( letové p říru čky) 
pro obsluhu daného typu. 


