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C18 

Protection Ice, Rain, 
Fire / Ochrana proti 

dešti, námraze, 
požáru 

 
1.9.1. Rozsah údržby 

 Prohlídky, kontroly, opravy, údržba a modifikace avioniky a motorových přístrojů 
uvedených v Capability Listu 

 Prohlídky, kontroly, opravy, údržba a modifikace a pitotstatických systémů 
instalovaných na letadlech 

 Prohlídky, kontroly, opravy, údržba a modifikace komunikačních a navigačních 
zařízení instalovaných na letadlech 

 Zástavby navigačních a avionických systému do letadel na základě schválené 
dokumentace 

 Traťová údržba 
- Denní kontroly 
- Týdenní kontroly 
- Předletové kontroly 
- Roční prohlídky/100 LH prohlídky 
- Vyhledávání závad 
- Odstraňování závad 
- Výměna letadlových celků za použití externího zkušebního zařízení, jestliže je 

to požadováno 
- Výměna pohonné jednotky a vrtule u letadel kategorie A2   
- Nižší plánované kontroly údržby a visuální prohlídky typu A-Check, včetně 

vizuálních prohlídek vnitřního uspořádání, systémů a pohonné jednotky, které 
nevyžadují rozsáhlé hloubkové rozebrání letounu nebo jeho částí 

- Bezvýznamné opravy a modifikace, které nevyžadují rozsáhlou demontáž a 
mohou být provedeny jednoduchými prostředky  

 Organizace je oprávněná provádět činnosti, které jsou uvedeny Part 145.A.75 a 
jsou v souladu s oprávněním organizace a tímto Výkladem organizace údržby  

 Organizace je oprávněna vyrobit omezený počet dílů, který je možné použít pro 
zamýšlený rozsah práce dle Part 145.A.42.c, na základě schválené dokumentace 
 
 

1.9.2. Detail omezení pro kvalifikaci letounů A1 a A2 
 

CLASS /  
TŘÍDA 

RATING /  
KVALIFIKACE 

LIMITATION /  
OMEZENÍ 

Aeroplane type / Typ 
letounu 

AIRCRAFT 
LETADLA A1 

Aeroplanes above  
5700kg/Letouny nad 

5700 kg 

Check, Inspection and 
Installation of C2, C3, 
C5, C7, C13, C18 
systems and compass 
compensation, Line 
maintenance limited 
I.A.W Para 1.9.1  / 
Prohlídky, kontrola a 
instalace systémů C2, 
C3, C5, C7, C13, C18 a 
kompenzace kompasu, 
Traťová údržba 
omezená bodem 1.9.1 

 
Boeing 737 

600/700/800/900    
(CFM56) 

 
Airbus 

A318/A319/A320/A321 
(CFM56) 

 
Airbus  

A319/A320/A321 
 (IAE V2500) 

 
Saab (SF) 340 

(GE CT7) 
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A2 
Aeroplanes 5700kg 
and below/Letouny 

5700kg a méně 

Check, Inspection and 
Installation of C2, C3, 
C5, C7, C13, C18 
systems and compass 
compensation, Line 
maintenance limited 
I.A.W Para 1.9.1  / 
Prohlídky, kontrola a 
instalace systémů C2, 
C3, C5, C7, C13, C18 a 
kompenzace kompasu, 
Traťová údržba 
omezená bodem 1.9.1 

 
Zlín 42 series 

 
Zlín 142 series 

 
Zlín 43 series 

 
Zlín Z526 

 
L-200A,D 
(M-337) 

 
Cessna single engine 

100/200 
 

Maule M5 series 
 

Maule M7 series 
 

Piper 28 
 

Piper 32 
 

Wilga PZL104 series 
 
 

 
 
  

 
 


