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1. Všeobecně 

 Při každém letu musí být pilot schopen řešit všechny nenadálé 
situace, které mohou za letu nastat. Jednou z nich je špatná funkce 
barometrických p řístroj ů. Ta m ůže nastat z n ěkolika d ůvod ů – nesundáním 
krytky Pitotovy trubice p řed letem, její ucpání ne čistotami, hmyzem nebo 
zamrznutím vodních kapek uvnit ř. Ultralehká letadla nemají oproti letadl ům 
všeobecného letectví oh řev Pitotovy trubice. 
 Podstatné je, že nám nebudou správn ě ukazovat p řístroje, které jsou 
na ni napojené – standardn ě variometr, výškom ěr a rychlom ěr. 
 Let se zakrytými p řístroji simuluje vysazení barometrických a dalších 
přístroj ů v kabin ě. Proto budeme v dalším textu řešit reálné situace, pro č, 
jaké p řístroje vysazují, co ukazují a jak situaci řešíme. 

2. Let s nefunkčními přístroji 

 Pilot by m ěl být schopen let ět VFR let i bez využití p řístroj ů. 
 Pokud se projeví špatná indikace rychlom ěru již p ři rozjezdu 
(neukazuje obvyklé hodnoty, je zaseknutý, ru či čka nep řiměřeně kmitá), 
přerušíme vzlet. Tedy za p ředpokladu, že to délka vzletové dráhy umož ňuje.  
 Pokud se chyby barometrických p řístroj ů projeví až za letu, je pro 
nás nejd ůležit ější zachovat klid a uv ědomit si, že let se dá bezpe čně 
dokon čit i bez t ěchto p řístroj ů. 

a. Zásady letu s nefunkčními přístroji 

-  Základní informací pro nás je poloha kabiny v ůči horizontu,  což 

využíváme p ři každém letu VFR a p řístroje slouží jen pro dopln ění 
informace  
 

-  Rychlost udržujeme podle otá ček motoru , kdy víme, že standardn ě 

letíme cestovní rychlostí p ři 5 000 otá čkách za minutu, na okruhu 
udržujeme horizontální let p ři 4 000 otá čkách za minutu a pro klesání 
používáme otá čky 3 200 ot/min. Létáme tedy „režimov ě“  

-  Vždy je lepší mít pocitov ě rezervu rychlosti, a ť už pro stoupání nebo 
klesání 
 

-  Využíváme naše získané znalosti  ohledn ě chování letounu z p ředchozích 

cvi čení – chování letounu blízko pádové rychlosti a m ěknutí řízení na 
t ěchto rychlostech – nebezpe čí pádu, nasloucháme aerodynamickému 
hluku letounu a vnímáme síly v řízení 
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 V neposlední řadě bude záležet na p řístrojovém vybavení letounu. 
Pokud máme k dispozici GPS, máme možnost si zobrazi t rychlost i výšku na 
panelu GPS bez ohledu na funkci barometrických p řístroj ů. Pokud máme 
k dispozici pokro čilejší p řístroj GPS, nap ř. Garmin 695, lze si zapnout 
přístrojový panel na horní části obrazovky GPS a budeme mít všechny 
pot řebné p řístroje pro let k dispozici. 
 I p řes to všechno se m ůže stát, že barometrické p řístroje nebudou 
ukazovat správn ě a vysadí nám i GPS (ztráta signálu, seknutý panel 
zobrazení), a proto musí být pilot schopen dokon čit let bez využití t ěchto 
přístroj ů a GPS. 
 


