
         

                            

L E T O V Á  P Ř Í R U Č K A 

PRO ULTRALEHKÉ LETADLO 

WT- 9 Dynamic  CLUB  a  CLUB T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verze:  CLUB T 

 

Výrobní číslo:  DY-243/2008 

 

Poznávací značka: OK-NUU 86 

 

MTOW: 472,5 kg  

 

Datum vydání:  1.3.2008, verze příručky  

                           REVISE 2 ze dne 2.02.2008. 

 

 

 

 

Ultralehké letadlo musí být provozováno v souladu 
s informacemi a omezeními, které jsou uvedeny v této 

příručce a v souladu s platnými předpisy. 
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0.1. ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH 

 
Jakákoliv změna platné příručky, s výjimkou aktuálních váhových údajů, musí 

být zaznamenána do následující tabulky, a v případě schvalovaných částí musí 

být změna schválena zodpovědným úřadem schvalujícím letovou způsobilost. 

Nový nebo změněný text na opravených stranách bude označený svislou černou 

čarou na levém okraji a číslo změny s datumem schválení budou uvedeny na 

spodním levém okraji strany. 

Pokud bude vyměněna celá sekce za nový aktuální musí být zapsáno do níže 

uvedené tabulky datum a číslo poslední platné verze příručky. 

Tato letová příručka ( REVIZE 1 ze dne 1.2.2008) obsahuje všechny změny, 

které byly provedeny do data vydání této příručky vydané výrobcem a uvedeny 

v jeho originální platné letové příručce. 

Tato letová příručka je vytvořena na základě letové příručky výrobce letadla. 
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1.1 Úvod 

Tato letová příručka byla vyhotovena za účelem poskytnout informace 

pilotům a leteckým instruktorům pro bezpečný a efektivní p rovoz 

ultralehkého letadla DYNAMIC WT9. Příručka obsahuje doplňkové 

informace, které výrobce považuje za důležité.  

 

1.2  Předpisová základna  

Toto ultralehké letadlo bylo schváleno pověřenou organizací německého 

leteckého úřadu Luftfahrt-Bundesamt (LBA ) pro ověření typové 

způsobilosti pro ultralehká letadla na území Spolkové republiky 

Německo, Deutcher Aero Club e.V. Braunschweig, na základě 

stavebního předpisu pro ultralehká letadla německého Aeroklubu (BFU 

des DaeC, Ausgabe 10/95) a bylo mu vydané Typové osvědčení, číslo 

61179 dne 23.10.2001. Letecký úřad SR vydal „Uznání způsobilosti 

typu č. 34/2002“ dne 4.12. 2002 pro ultralehké letadlo DYNAMIC WT9 

s omezeními uvedenými v Typovém certifikátu LBA SRN č. 61179 na 

základě Typového certifikátu č. 61179, předpisu BfU a  Směrn ice LÚ SR 

3/96.  

LAA ČR vydala letounu WT-9 Dynamic Typový průkaz č. 01 / 2005.  

 

Kategorie letové způsobilosti :  

Normální – ultralehké letadlo – Sportovní létající zařízení ( SLZ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 

Toto letadlo (sportovní létající zařízení)  

nepodléhá certifikaci Úřadu pro civilní letectví  

a je provozováno na vlastní nebezpečí.  

Motor, vrtule a přístroje tohoto letadla  

nejsou letecky certifikovány.  
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1.3    Výstrahy, upozornění a poznámky  
V této příručce mají uvedené výstrahy, upozornění a  poznámky 

následující význam: 

                            

 

 

 

 

 

 

 

1.4   Základní technické údaje  

1.4.1  Popis ultralehkého letadla 

DYNAMIC WT-9 je dvoumístný, samonosný dolnoplošník, celokompozitové 

konstrukce, se  sedadly umístěnými vedle sebe, vybavený padákovým 

záchranným systémem, s  pevným (verze Travel, Club) nebo zatahovacím 

(verze Speed) tříko lovým podvozkem, určený pro sportovní, rekreační 

a turistické létání za podmínek VFR ve třídě ULTRA LEHKÉ LETADLO. 

Pohonnou jednotkou verze  Travel je čtyřtaktní, čtyřválcový motor ROTAX 

912 UL/A/F s výkonem 59,6 kW.  

Pohonnou jednotkou verzí Club a Speed je čtyřtaktní, čtyřválcový motor 912 

ULS/S s výkonem 73 kW s  tříjlistou, elektricky stavitelnou, kostant-speed 

vrtulí  SR2000/SR3000. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Znamená, že nedodržení stanovených postupů vede  

k menší nebo dlouhodobě se snižující bezpečnosti letu. 

VÝSTRAHA 
Znamená, že nedodržení stanovených postupů vede  

k bezprostřednímu nebo značnému snížení bezpečnosti letu.  

POZNÁMKA 
Upozorňuje na speciální úkon, který nesouvisí přímo  

s bezpečností letu, ale který je důležitý nebo nezvyklý . 
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1.4.2  Hlavní technické údaje 
           Rozpětí ...................................................…...9,00 m 

           Plocha kříd la..................... ...........................10,30 m
2
 

           Št íhlost...........................................................7,82 

           Délka..............................................................6,40 m 

           Výška.............................................................2,00 m 

           Střední aerodynamická tětiva........................1,185 m 

             

           Kormidla 

           Délka křidélka................................................1,25 m  

           Plocha křidélka...............................................0,273 m
2 

 

           Délka vzt lakové klapky..................................2,28 m 

           Plocha vztlakové klapky.. ...............................0,75 m
2
 

           Rozpětí vodorovné ocasní plochy...................2,40 m 

           Plocha vodorovné ocasní plochy.....................1,68 m
2
 

           Výška svislé ocasní plochy......................…....1,022 m 

           Plocha svislé ocasní plochy............................ 1,02 m
2
 

 

            Podvozek 

            Rozteč kol hlavního podvozku............…........2,27 m 

            Základna  kol hlavního podvozku...................1,49 m  

            Průměr ko l hlavního podvozku.......................0,35 m 

            Průměr ko l přední podvozkové nohy. ........…0,32 m 

            

 

Hmotnosti 

Vzhledem k různému vybavení každého ultralehkého letadla je skutečná 

prázdná hmotnost uvedena v  Sekci 6 této příručky. 

 

Verze Prázdná hmotnost 
Maximální vzletová 

hmotnost 

Užitečné 

zatížení  

CLUB T 292 kg  450 kg  158 kg  

  

Objem palivových nádrží……......................................75 litrů  

 

Vrtule t řílistá, elekt ricky stavitelná, konstant-speed SR 3000 o průměru 1,70 m 

  

*Poznámka:  22,5 kg je hmotnost záchranného systému  
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1.5 Třípohledový nákres 
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2.1 Úvod 

 
Sekce 2 obsahuje omezení, označení přístrojů a základní štítky, potřebné pro 

bezpečný provoz ultralehkého letadla, jeho pohonné jednotky, systémů 

a standardního vybavení.  
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2.2   Rychlosti letu 

 
         Omezení rychlosti letu a jejich význam 

         jsou uvedeny v následující tabulce:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlost IAS 

(km/h) 
 

VNE 
Maximální nepřekročitelná 

rychlost letu 270 
Nesmí se překročit při žádném 

letovém režimu. 

VNO 
Maximální rychlost letu 

v běžném provozu 

 

250 

Nesmí se překročit 

při normálním provozu 

v případě, že se vyskytuje 

znatelná atmosférická turbulence. 

VRA 
Maximální rychlost v 

turbulenci 220 

Nepřekračovat tuto rychlost 

s výjimkou letu v klidném 

ovzduší. Za let v turbulenci se 

považuje let v „rotoru“ vlnového 

proudění, bouřkových mracích 

nebo nad hřebeny pohoří. 

VA 
Maximální obratová 

rychlost 160 

Maximální rychlost pro použití 

plných výchylek kormidel a 

náhlých zásahů do řízení. Při 

určitých podmínkách by mohlo 

dojít k porušení konstrukce 

letadla. 

VFE 
Maximální rychlost letu s 

vysunutýma klapkami 135 

Nad tuto rychlost se nesmí 

provádět let s vysunutýma 

klapkami. 
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2.3 Označení rychloměru 

Označení rychloměru a význam barevného označení 

je uvedený v následující tabulce: 

 

Označení 
Hodnota ( IAS ) 

nebo rozsah  (km/h) 
Význam 

Bílý oblouk 

 

 

55 – 135 

Provozní rozsah při 

vysunutých klapkách.  

(Dolní hranice je 1,1 VSO 

v přistávací konfiguraci při 

maximální hmotnosti.  

Horní hranice je maximální 

povolená rychlost 

s vysunutýma klapkami). 

Zelený oblouk 

 

60 – 220 

Normální provozní rozsah. 

Dolní hranice je 1,1 VS1 při 

maximální hmotnosti a 

maximální přední centráži se 

zasunutýma klapkami a 

podvozkem (pokud je 

zatahovací). Horní hranice je 

maximální povolená rychlost 

letu v běžném provozu VNO. 

Ţlutý oblouk 
220 – 270 

Obraty se musí vykonávat 

opatrně a jen v klidném 

ovzduší. 

Červená čára 
270 Maximální povolená rychlost 

letu. 

Ţlutá čára 160 Maximální obratová rychlost. 

  



WT-9 DYNAMIC CLUB     LETOVÁ PŘÍRUČKA       SEKCE 2   strana 2-5 

 

Revize 1                                               Datum vydání: 1.02.2008 

 

2.4 Pohonná jednotka 

Typ: ROTAX 912 ULS 

Výrobce: Bombardier-ROTAX GmbH & Co. KG  

 

  

Výkon   

Vzletový( max. 5 min) 73,5 kW/100 hp  

Trvalý  69 kW/94 hp  

Cestovní  63 kW/85 hp 

Otáčky   

Vzletové 5800 1/min 

Trvalé 5500 1/min 

Volnoběžné cca 1400 1/min 

Převodový poměr reduktoru 2,43:1 

Teplota hlav válců   

minimum 60 °C 

optimum 90 - 110°C 

maximum 135 °C 

Teplota oleje   

minimum 50 °C 

optimum 90 - 110°C 

maximum 130 °C 

Tlak  oleje   

minimum 1,5 bar 

optimum 2,5 bar 

maximum 7 bar 

Tlak  paliva   

minimum 0,15 bar 

optimum 0,2 - 0,35 bar 

maximum 0,4 bar 

Teplota provozovatelnosti   -25 až +50 °C 

Množství oleje   

minimum 2 litry 

optimum 2,5 litru 

maximum 3 litry 

Spotřeba oleje Max. 0,1 l/h 
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Ostatní údaje: 
            

              

Palivo:           - EUROSUPER ROZ 95 bezolovnatý podle DIN  516 07 a O 

NORM1100, automobilový bezolovnatý benzín Super 95 

 

- Automobilový benzín Super 95 olovnatý podle DIN  516 00   

a O   NORM 1100 

 

-   Letecký benzín AVGAS 100 LL.  

 

 

 

 

Druh oleje:           - Značkový motorový automobilový olej pro     spalovací   

motory podle specifikace API „SF“ a „SG“, nepoužívat 

olej pro letecké motory. 

 

Doporučuje se  pouţívání olejů pro čtyřtaktní motocyklové motory, které  

obsahují přísady na lepší mazání ozubených kol. 

   

Olejová náplň: 3,0 litrů 

Minimálně: 2,0 litrů 

Spotřeba oleje: max. 0,1 l/h    

Rozsah teplot pro start motoru:  min. -25°C max. +50 °C 

          

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
AVGAS svým podílem olova více zatěžuje ventilová sedla a tvoří 
více usazenin ve spalovacím prostoru. 
Měl by se použít jen v případě, když dochází k odpařování 
chladící kapaliny v hlavách válců nebo když není  k dispozici 
automobilový benzín. 

 

VÝSTRAHA 
Je zakázáno používat letecký benzín LB 95 v kombinaci s plně 

syntetickými motorovými oleji. 
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Vrtule 
Výrobce vrtule: WOODCOMP, Odolená Voda 

Typ vrtule: SR 3000 třílistá, za letu elektricky stavitelná 

 

Průměr vrtule: 1,7 m 

 

Úhel nastavení listů  (ve vzdálenosti 75 %): 

  

pro motor ROTAX 912 UL: 15  / 25  

pro motor ROTAX 912 ULS: 19,5  / 29,5  

 

 Doba do generální opravy (TBO) :  1500 hodin  

  

Další údaje jsou uvedeny v ustanovení 7.9 Sekci 7, v Návodu na 

použití motoru ROTAX 912 UL / 912 ULS  a v Uživatelské příručce 

za letu elektricky stavitelné, konstant-speed vrtule SR 3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Motor se nesmí uvádět do chodu bez namontované vrtule. 

Hrozí zničení přetočením. 
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2.5 Označení přístrojů pohonné jednotky 

  

Všechny provozní údaje jsou označeny barevným značením, které 

zjednodušuje orientaci ve správných a mezních provozních hodnotách. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barva Význam 

zelená Správná provozní hodnota 

ţlutá Pásmo pozornosti – nutno upravit režim, aby 

došlo k návratu do zeleného pole. 

červená Maximální nepřekročitelná hodnota 

VÝSTRAHA 
Přehlédnutí a nerespektování mezních hodnot může způsobit 
zranění nebo ohrožení na životě pilota či třetí osoby, včetně 

poškození  motoru. 
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2.5.1   Provozní hodnoty  
 

 

Motor ROTAX 912 ULS         

Přístroj  
Červená 

 čára 
Min. hod. 

Zelený 
 oblouk 

Norm.  prov. 

Žlutý oblouk 
zvýšená 

pozornost 

Červená  
čára 

Max. hod 

otáčkoměr ot/min 1400 1800 – 5500 5500–5800 5800 

teplota oleje o
C 50 90 – 110 

50 - 90 
110 - 130 130 

teplota hlav válců  
o
C 

 90 – 110 50 - 90 
110 - 120 135 

tlak oleje bar 1,5 2-5 5-7 7 

tlak paliva 
bar 0,15   0,4 
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2.6 Označení doplňkových přístrojů 

Na přání zákazníka se mohou namontovat doplňkové přístroje. Označení 

takových přístrojů a význam barevného označení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

 

 

 

Přístroj 

 

Jednotky 

Červená 

čára 

Min. 

hodnota 

Zelený 

oblouk 

Norm. 

provoz 

Ţlutý oblouk 

zvýšená 

pozornost 

Červená 

čára 

Max. 

hodnota 

Ukazatel 

plnícího tlaku 
in Hg 

 
11,8 – 28,0 28,0 – 29,5 29,5 

Akcelerometr g - 2   + 4 

Signalizátor 

zůstatku 

paliva 

 Při zůstatku 7 litrů paliva v každé nádrži, se rozsvítí 

žluté varovné světlo nad ukazatelem množství paliva. 
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2.7 Hmotnost letadla 

 
Prázdná hmotnost 315 kg 

Maximální vzletová hmotnost 472,5 kg 

Maximální užitečné zatížení 157 kg 

Maximální hmotnost paliva ( 75 l )*   54 kg 

Maximální hmotnost posádky při plných nádržích (75 l) 103 kg 

Maximální hmotnost v zavazadlovém prostoru letadla   10 kg 

Minimální hmotnost posádky   65 kg 

* Hmotnost 1 litru benzínu pro výpočet hmotnosti paliva je 0,72 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Dodržujete maximální vzletovou hmotnost letadla 472,5 kg 

UPOZORNĚNÍ 
Specifikace základní výbavy výše uvedených modelu je v sekci 1 této 
příručky. Přehlednou tabulku pro určení poměru maximální užitečné 

zatížení letadla/palivo najdete v Sekci 6 této příručky. 
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2.8    Těţiště letadla 
 

Povolené polohy těžiště: 
Prázdné letadlo................................................12 -14   2   % SAT 

Provozní poloha těžiště....................................20 ÷ 30        % SAT 

 

POZNÁMKA 

Způsob kontroly polohy těžiště je vysvětlený v Sekci 6. 

Kontrolu polohy těžiště je nutné vykonat před každým letem. 

 

2.9 Schválené obraty 

DYNAMIC WT9 je certifikovaný v kategorii letové způsobilosti:  

Normální – ultralehké letadlo  

 

Schválené obraty: 

 
- Ostré zatáčky s náklonem do 60  - doporučená vstupní rychlost je 140  km/h 

- Horizontální osmičky - doporučená vstupní rychlost je 140 km/h 

- Stoupavé zatáčky – doporučená vstupní rychlost je 200 km/h 

 

 

2.10 Násobky obratového zatíţení 

  

Rychlost obratu Rychlost  km/h Násobek 

VA- obrat s plnou výchylkou   kormidel 
160 + 4 

VNE – maximální nepřekročitelná    

          rychlost letu 
270 + 4 

VA – obrat s plnou výchylkou kormidel 
160 - 2 

VNE – maximální nepřekročitelná    

rychlost letu 
270 - 2 

VFE – s vysunutými klapkami 135 + 2 

 

 

VÝSTRAHA 
Akrobatické obraty a úmyslné vývrtky jsou zakázány! 
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2.11 Letová posádka 

Minimální počet členů letové posádky je jeden pilot sedící na levém 

pilotním sedadle. Pro cestujícího nebo dalšího pilota je určené pravé 

sedadlo v kabině posádky. 

Minimální hmotnost jednoho samostatně letícího pilota je 65 kg. 

 

2.12 Druhy provozu 

Ultralehké letadlo DYNAMIC W-T9 je schváleno pouze pro lety 

v podmínkách VFR. Akrobatické obraty včetně úmyslných vývrtek jsou 

zakázány. 

                                                                                                                              

 

Minimální požadované vybavení na provádění uvedených letů: 

- magnetický kompas 

- citlivý tlakový výškoměr 

- rychloměr 

- bezpečnostní pásy 

- požadované motorové přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Lety za povětrnostních podmínek IFR a lety 

 za podmínek tvorby námrazy jsou zakázány. 
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2.13 Palivo 

Ultralehké letadlo DYNAMIC WT-9 je možné plnit těmito druhy paliva: 

- EUROSUPER ROZ 95 bezolovnatý podle DIN  516 07 a O  NORM 1100, 

automobilový bezolovnatý benzín Super 95 

- Automobilový benzín Super 95 olovnatý podle DIN  516 00  O  NORM 1100, 

- Letecký benzín AVGAS 100 LL.  

AVGAS svým podílem olova více zatěžuje ventilová sedla a tvoří více 

usazenin ve spalovacím prostoru. Měl by se použít pouze v případě, kdy 

dochází k odpařování chladící kapaliny v hlavách válců nebo když není  

k dispozici automobilový benzín.   

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Maximální počet míst pro cestující 

Maximální počet cestujících na palubě je jeden cestující sedící na 

pravém sedadle v kabině posádky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Levá nádrţ (l) Pravá nádrţ (l) 

Celkový objem paliva v nádrţi 37,5 37,5 

Nevyčerpatelný zůstatek paliva v nádrţi 1,9 1,9 

Celkové vyuţitelné mnoţství paliva  35,6 35,6 
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2.15 Ostatní omezení 

Max. povolená rychlost větru pro vzlet a přistání je 10 m/s.  

Max. kolmá boční složka rychlosti větru pro vzlet a přistání je 6 m/s. 

Přistání s výjimkou nouzových případů s větrem v zádech je zakázáno. 

Na palubě ultralehkého letadla je KOUŘENÍ  ZAKÁZÁNO ! 

Je zakázáno provádět plnění nádrží palivem při běžícím motoru letadla. 

Maximální přípustné zatížení vlečného zařízení je 3000 N. Pokud je pevnost 

vlečného lana větší než požadovaných 3000 N, musí být toto lano vybaveno 

trhací pojistkou o hodnotě 3000 N. 

Maximální povolená hmotnost vlečeného kluzáku je  povolena výrobce letadla 

750 kg. 

V případě provozování aerovleků,  je nutné dodržovat postupy a předpisy 

stanovené LAA ČR a maximální povolenou hmotnost kluzáku podle těchto 

předpisů. 

Letadlo je omezeno v případě provádění aerovleků pro obsazení pilotní kabiny 

vlečného letadla jedním (1) pilotem . V letadle nesmí být druhá osoba ! 
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2.16 Štítky omezení 
    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVIDENČNÍ ŠTÍTEK SLZ 

Poznávací značka: OK-NUU 86 

Výrobce: Aerospool Prievidza spol. s r.o. 

Typ/Název: WT 9 Dynamic 

Výr.č./rok výroby: DY 243/2008 

Prázdná hmotnost: 315 kg 

Max. vzletová hmotnost: 472,5 kg  

PROVOZNÍ ÚDAJE A OMEZENÍ 

Poznávací značka: OK-NUU 86 

Prázdná hmotnost: 315 kg 

Max. vzletová hmotnost: 472,5 kg  

Výr.č./rok výroby: DY 243/2008 

Max. užitečné zatížení: 157 kg 

Max. hmotnost zavazadel: 10 kg 

Min. hmotnost pilota: 65 kg 

VNE:   270 km/hod 

VSO:   50 km/hod 

VFE:   135 km/hod 

Lety za podmínek IFR a za podmínek tvorby námrazy jsou zakázané ! 

Tento výrobek nepodléhá schvalování Úřadu pro civilní letectví ČR 

a je provozován na vlastní nebezpečí uţivatele.  

Úmyslné vývrtky, pády a akrobacie jsou zakázány. 

Maximálna hmotnosť 

batoţiny 10 kg. 

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST POSÁDKY (kg) 

V ZÁVISLOSTI NA PALIVU A ZAVAZADLECH 

Hmotnost 

zavazadel (kg) 
              Hmotnost posádky (kg) 

100 110 120 130 140 150 

Mnoţství paliva ( litrů ) 

0 79 65 52 38 24 10 

5 72 58 45 31 17 N/A 

10 65 52 38 24 10 N/A 
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SEKCE  3 

 

NOUZOVÉ  POSTUPY 

 

 

 

                   

H-kap. P-kap. Název strana 

3.1.  Úvod 3-2 

3.2.  Porucha motoru 3-3 

 3.2.1. Vysazení motoru při rozjezdu 3-3 

 3.2.2. Vysazení motoru do výšky letu 50m  3-3 

 3.2.3. Vysazení motoru nad výšku letu 50 m 3-3 

 3.2.4. Vysazení motoru za letu 3-4 

 3.2.5. Nepravidelný chod motoru 3-4 

3.3.  Spuštění motoru za letu 3-5 

3.4.  Dým a požár 3-6 

 3.4.1. Požár motoru na zemi 3-6 

 3.4.2. Požár motoru za letu 3-6 

 3.4.3. Požár v kabině 3-7 

3.5.  Klouzavý let 3-8 

3.6.  Nouzové a bezpečnostní přistání 3-8 

 3.6.1. Nouzové přistání 3-8 

 3.6.2. Bezpečnostní přistání 3-9 

3.7.  Vybrání vývrtky 3-10 

3.8.  Ostatní nouzové postupy 3-11 

 3.8.1. Poruchy řízení 3-11 

 3.8.2. Vibrace 3-11 

 3.8.3. Použití záchranného systému 3-12 

 3.8.4. Nefunkčnost brzd 3-13 

 3.8.5. Poruchy v elektroinstalaci 3-13 

 3.8.6. Porucha ovládání vztlakových klapek 3-15 

 3.8.7. Porucha ovládání  stavitelné vrtule 3-16 
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3.1 Úvod 

 
Sekce 3 obsahuje kontrolní seznamy úkonů a rozšířené postupy pro 

řešení možných nouzových situací. Pokud je letadlo správně udržováno a 

správně provedená předletová prohlídka letadla, vznikají nouzové 

situace způsobené nefunkčností letadla či motoru výjimečně. 

Pokud k  nouzové situaci dojde, je vhodné se řídit v této kapitole 

uvedenými postupy. 
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3.2 Porucha motoru 

 

**vybočení je možné pouze v případě zabránit čelnímu nárazu  

     a podle možnosti proti větru 

 

 

 

3.2.1.  Vysazení motoru při rozjezdu 

 
Úkon Způsob provedení 
Připusť Stáhnout do polohy minim 

Magneta Vypnout 

Brzdy Intenzivně brzdit 

Hlavní vypínač Vypnout 

Palivový kohout Zavřít 

3.2.2.  Vysazení motoru při vzletu do výšky 50 m ( 150 ft) 

 
Úkon Způsob provedení 
Rychlost 120 km/h 

Výběr plochy V přímém směru, bez překážek** 

Magneta Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Palivový kohout Zavřít 

3.2.3.  Vysazení motoru při vzletu do výšky nad 50 m ( 150 ft) 

 

 

3.2.1 Vysazení motoru při vzletu do výšky nad 50 m 

 

Úkon Způsob provedení 
Rychlost 120 km/h 

Výběr plochy Ve volném směru, bez překážek,proti větru 

Klapky Podle potřeby, poloha 3 

Magneta Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Palivový kohout Zavřít 

VÝSTRAHA 
Do výšky letu 250 m (750 ft) se  

nevracejte zatáčkou zpět na RWY. 

Do výšky letu 50m(150ft) neprovádějte zatáčky, případné 

překážce se vyhněte mírným vybočením. 
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3.2.5. Pokles výkonu motoru a nepravidelný chod za letu 

1.Může být známkou námrazy karburátoru. 

**Otevřít předehřívání  karburátoru**  případně provést bezpečnostní nebo 

nouzové přistání. 

 

2. Může dojít k vyčerpání jedné z nádrží,  

**pokles tlaku paliva  na tlakoměru paliva**. Přepněte na plnější nádrž a 

pokuste se spustit motor. ** V případě levé nádrže zapněte el. palivové 

čerpadlo**.V případě neúspěchu provést bezpečnostní a nebo nouzové přistání. 

 

** pokud je letadlo těmito systémy vybaveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.  Vysazení motoru za letu 

 
Úkon Způsob provedení 
Rychlost 120 km/h 

Výběr plochy Bez překážek,proti větru 

Vrtule  Minimální úhel 

Předehřev karburátoru Otevřít 

Motor Pokusit se spustit 

V případě neúspěšného spuštění motoru viz kap.3.6.1. nouzové přistání 

Klapky Podle potřeby, poloha 40° 

Magneta Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Palivový kohout Zavřít 
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3.3 Spuštění motoru za letu 

 

**Sytič  - jen v případě studeného motoru 

*** nejprve je nutné klíček otočit do polohy 0 a po té znova startovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuštění motoru za letu 

 
Úkon Způsob provedení 
Rychlost 120 km/h 

Výběr plochy v závislosti na výšce Ve volném směru, bez překážek,proti větru 

Palivový kohout Otevřen 

Stav množství paliva Zkontrolovat 

Vrtule Minimální úhle 

Přípusť ** Poloha min + 2 otočky 

Magneta Zapnuty 

Startér  Spustit *** 

V případě neúspěšného spuštění pokračovat postupem nouzového přistání. 

POZNÁMKA 
Pokud je to možné, nechat motor běžet půl minuty, aby se zahřál před plným zatížením. 

VÝSTRAHA 
Je třeba respektovat ztrátu výšky při spouštění, klesání cca 3-4 
m/s (600-800 ft). Pokud se nepodaří motor nastartovat do výšky 

150 m(500 ft) nad terénem, je doporučeno vykonat nouzové 
přistání. 
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3.4 Dým a požár 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Požár motoru na zemi 
 Úkon Způsob provedení 
Palivový kohout Zavřít  

Brzdy Zabrzdit 

Přípusť Plný výkon 

Po zhasnutí motoru 

Magneta  Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Rychle opustit letadlo a začít hasit, přivolat pomoc. 

3.3.1. 3.4.2.   Požár motoru za letu 
 Úkon Způsob provedení 
Palivový kohout Zavřít  

Přípusť Plný výkon 

Ovladač topení Uzavřít 

Uvedením letadla do skluzu se snažit eliminovat působení ohně na kokpit. 

Po zhasnutí motoru 

Magneta  Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Pokračovat postupem nouzového přistání 

 a co nejrychleji přistát. 

VÝSTRAHA 
Nikdy se nepokoušejte opět spustit uhašený motor. 
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3.3.2. 3.4.3.   Požár v kabině  
 Úkon Způsob provedení 
Zdroj požáru Lokalizovat 

Palivový kohout Zavřít 

Přípusť Maximální výkon 

Hlavní vypínač Vypnout 

Začít hasit palubním hasícím přístrojem. 

Co nejrychleji provést nouzové přistání a opustit letadlo. 

VÝSTRAHA 
V případě potřeby použití záchranného systému, 
jej použijte ve výšce nevýše 300m (1000ft) nad 
terénem, jinak hrozí poškození padáku během 

dlouhého sestupu s hořícím letadlem. 
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3.5 Klouzavý let 

Klouzavý let může rozhodovat o volbě plochy pro nouzové přistání. 

Optimální režim klouzání je dosažen při zasunutých vztlakových 

klapkách, zataženém podvozku a při zastavené vrtuli.  

Zastavení  aerodynamicky roztáčené vrtule lze dosáhnout výrazným 

snížením rychlosti při vysunutí klapek do polohy 1 a vypnutím 

magnet. Pokud dojde k vysazení motoru,  pro maximální využití výšky 

je potřeba dodržovat následující optimální rychlost pro danou 

konfiguraci. 

 

Poloha  vztlak. klapek pol. 1 pol. 2 pol. 3 

Optimální rychlost klouzání (IAS km/h) 120 120 120 

Maximální klouzavost 10 9 7 

Rychlost klesání (m/s) 3,0 3,4 3,9 

 

 

 

 

 

3.6 Nouzové a bezpečnostní přistání 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.  Nouzové přistání 
Úkon Způsob provedení 
Rychlost 120 km/h 

Výběr plochy v závislosti na výšce Bez překážek,proti větru 

Bezpečnostní pásy Dotáhnout 

Radiostanice Informovat ŘLP 

Palivový kohout Zavřít 

Vztlakové klapky Podle potřeby 

Magneta Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

UPOZORNĚNÍ 
Na vykonání zatáčky 360° je ztráta výšky cca 120 m (400 ft) 
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3.6.2. Bezpečnostní přistání 
 

Provádí se v případě závady na ultralehkém letadle, ztráty orientace, 

nedostatečné zásobě paliva, nebezpečného zhoršení meteorologických 

podmínek (dohlednosti, výskytu bouřek) a blížícímu se západu slunce. 

 

1. Vybrat vyhovující plochu na přistání, pokud možno proti směru větru. 

2. Ve výšce 50 m (150ft) nad zemí přeletět nad vybranou plochou proti 

směru     větru na klapkách  v poloze 15  při rychlosti 120 km/h 

a důkladně prohlédnout stav plochy (překážky, povrch). 

3. Provést okruh ve výšce 150 m (450ft) nad zemí nebo v takové výšce, 

kterou dovoluje snížená základna oblačnosti, vztlakové klapky nechat 

v poloze vzlet. Udělat povinné úkony po větru a delší odlet do 3. 

zatáčky, aby se mohlo provést přiblížení s výkonem motoru. 

4. Při snížené dohlednosti neztratit vyhlédnutou plochu z dohledu. 

5. Přiblížení na přistání provést v přistávací konfiguraci a s výkonem 

motoru. 

6. Rozpočet upravovat tak, aby dosednutí bylo okamžité po přeletu 

okraje zvolené plochy. Při nebezpečí nárazu do překážky je potřeba se 

vyhnout do strany. 

7. Po dosednutí použít brzdy za účelem rychlého zastavení. 

8. Po zastavení vypnout motor a hlavní spínač, zavřít palivový kohout, 

zajistit letadlo a vyhledat pomoc.  

 

 

3.6.3 Přistání s prasklou pneumatikou 

1.    Přiblížení na přistání- provést s vysunutýma klapkami poloha 3 a rychlosti          

120 km/h.  

2.    Dosednutí - provést s náklonem na stranu, kde není prasklá  

       pneumatika při nejnižší možné rychlosti. 

3.    Směr po přistání  - udržovat směr dojezdu. 
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3.7 Vybrání neúmyslné vývrtky 

Vybrat standardním postupem: 

 1.    Přípusť- volnoběh 

 2.    Ruční řízení - srovnat, nulová výchylka křidélek 

 3.    Nožní řízení - pedál vyšlápnout proti směru otáčení 

 4.    Ruční řízení - potlačit až do zastavení rotace 

              5.    Nožní řízení  - ihned po zastavení rotace vrátit výchylku pedálu  

do neutrální polohy 

 6.    Ruční řízení - vybrat střemhlavý let jemným přitahováním 

 

 

 

 VÝSTRAHA 
 

Úmyslné vývrtky, pády a akrobacie jsou zakázány! 
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3.8 Ostatní nouzové postupy 

3.8.1      Poruchy řízení 
Nefunkčnost křidélek  -  letadlo se dá příčně řídit vedlejším účinkem 

směrového řízení. Začátek a ukončení zatáčení se dá při náklonu do 

15  provést pouze směrovým řízením. 

 

Nefunkčnost směrového řízení   -  zatáčení a ukončení zatáčení se 

provádí pouze pomocí příčného řízení křidélky. 

 

 

 

3.8.2      Vibrace 

 Vibrace mohou mít původ v pohonné jednotce. 

1. Zredukovat otáčky motoru tak, aby vibrace byly co nejmenší. 

2. Přistát na nejbližším letišti nebo v případě potřeby provést 

bezpečnostní přistání podle bodu 3.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
V případě nemožnosti zvládnout letadlo při poruše řízení, neváhejte 

použít záchranný systém.  
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3.8.3 Použití záchranného systému 
 

Záchranný systém je určen k použití za kritické a neřešitelné situace za 

letu, v případě destrukce letadla,srážky atd. 

Před jeho použitím je vhodné postupovat podle následujících pokynu 

pokud je to časově možné.V případě rychlého průběhu kritické situace 

ihned aktivujte záchranný systém, bez ohledu na níže popsaný postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkon Způsob provedení 
Přípusť Volnoběh 

Magneta Vypnout 

Palivový kohout Zavřít 

Hlavní vypínač Vypnout 

Aktivovat vysílač ELT  Pokud je zabudován - aktivovat 

Bezpečnostní pasy Dotáhnout 

Aktivační rukojeť záchranného systému Zatáhnout - Aktivovat 

Chránit si tělo před zraněním 

POZNÁMKA 
Použití záchranného systému je projektováno jako krajní a 

poslední možnost záchrany posádky. V žádném případě jej nelze 
považovat za běžný způsob přistání. Vzhledem k dopadové 
rychlosti padákového systému lze předpokládat možnost 

úplného zničení letadla a možnost zranění posádky. 

VÝSTRAHA 
V případě potřeby použití záchranného systému, 
jej použijte ve výšce nevýše 300m (1000ft) nad 
terénem, jinak hrozí poškození padáku během 

dlouhého sestupu s hořícím letadlem. 
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3.8.4 Nefunkčnost brzd 
 

1. Magneta- vypnout 

2. Vyhnout se překážkám, podle možností 

                   (snažit se zabránit čelnímu střetu s překážkou, pokud je to 

možné maximálně dotáhnout bezpečnostní pasy) 

 

 

3.8.5.  Poruchy v elektroinstalaci 
 

 

Rozsvícení kontrolky s nápisem ,,Generátor,, při běžícím motoru, 

znamená poruchu dobíjení akumulátoru z alternátoru motoru. 

Zkontrolujte zda není vyskočený jistič s nápisem GEN hodnota 30A. 

Pokud je jistič zamáčknutý a přesto kontrolka svítí, jedná se o poruchu 

systému dobíjení akumulátoru a veškerý proud dodávaný spotřebičům je 

pouze z akumulátoru. 

Kapacita akumulátoru je velmi omezena. Rychle učiňte následující 

opatření: 

 

- Při řízeném letu oznamte tuto skutečnost řídícímu středisku. 

- Vypněte veškeré spotřebiče na palubě které nejsou nezbytně 

nutné k letu.(osvětlení, majáky).  

- Po domluvě s řídícím střediskem letu, vypněte odpovídač. 

- Domluvte se s řídícím střediskem na pravidelném zapínání 

radiostanice ve stanovený čas k podání hlášení, po té 

radiostanici vypněte. 

- Nastavte optimální úhel vrtule pro dokončení letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Před každým letem, zkontrolujte, zda veškerá elektrická zařízení 

správně fungují. V případě, že některé el. zařízení nefunguje správně, 
není možné do identifikování a odstranění závady, provést let. 
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Seznam přístrojů  a systému, které nejsou závislé na elektrické síti letadla:  

 

- Mechanický rychloměr  

- Mechanický výškoměr 

- Mechanický variometr 

- Magnetický kompas 

- Mechanický tlakoměr paliva 

 

Seznam přístrojů  a systému, které jsou závislé na elektrické  síti letadla:  

 

- Otáčkoměr 

- Teploměr hlav 

- Teploměr oleje 

- Tlakoměr oleje 

- EMS Dynon D-120 

- Ovládání nastavení vrtule 

- GPS 

- EFIS Dynon D-100 

- Autopilot 

- Intercom 

- Osvětlení letadla 

- Záložní palivové čerpadlo 

 

 

GPS a EFIS Dynon D-100 mají vlastní záložní akumulátory. Ty by měly být 

schopné dodávat potřebné napětí uvedeným přístrojům po dobu nejméně 30 

minut. 

Výše uvedené přístroje budou při postupném vybíjení akumulátoru vykazovat 

nesprávný údaj. 

Zapalování motoru je zcela nezávislé na el. síti letadla a bude fungovat i po 

úplném vybití akumulátoru. 

 

Pokračujte na nejbližší vhodné letiště a proveďte přistání.  
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3.8.6.   Porucha ovládání vztlakových  klapek 

 
V případě, že dojde k poruše ovládacího mechanizmu klapek, pokud zůstanou 

klapky otevřené, dodržujte předepsané rychlosti pro jednotlivé polohy klapek 

a přitaňte na nejbližším vhodném letišti. 

 

 

 

3.8.7. Porucha Displeje EMS a EFIS 
 

Porucha Displeje EFIS: 

- pokračujte v letu podle záložních přístrojů na nejbližší 

letiště. 

- vyhnete se letu v podmínkách, kdy by bylo potřeba údajů, 

které byly zobrazeny na displeji. 

 

Porucha Displeje EMS: 

- snižte rychlost letu na 180 km/h a méně 

- v případě, že je letadlo vybaveno regulátorem otáček motoru 

k vrtuli, tak na jeho displeji budou zobrazeny otáčky motoru. 

- u stavitelné vrtule nepřestavujte ,minimální úhel v rychlosti 

nad 110 km/h 

- protože neznáte aktuální teplotu oleje a hlav, snažte se 

nevyužívat maximálního výkonu motoru 

- pokračujte na nejbližší letiště, kde přistaňte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Přistání letadla bez vztlakových klapek zvyšuje pádové rychlosti a 

výrazně prodlužuje délku dráhy potřebnou pro přistání. 
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3.8.8. Porucha  elektrického stavění vrtule. 

 
Zkontrolujte jistič, zda je zapnut. 

Podle úhlu, který na vrtuli zůstal nastaven, upravte rychlost letu a otáčky 

motoru. Pozor na překročení max. otáček motoru. 

Zhodnoťte spotřebu paliva při daném režimu letu a pokračujte na cílové a nebo 

záložní letiště. 

Pokud zůstal na vrtuli nastaven hrubý úhel, je nutné počítat s delší dráhou na 

přistání a nemožností opakovaného vzletu. 
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4.1 Úvod 

Sekce 4 obsahuje kontrolní seznamy úkonů a normální postupy používané 

během provozu ultralehkého letadla Dynamic WT-9. Normální postupy spojené 

se zvláštní výbavou letadla jsou uvedeny v Sekci 9 této příručky. 

 

4.2.    Denní prohlídka 

Před každým letovým dnem ultralehkého letadla se musí provést denní 

prohlídka, při které se kontroluje: 

1. Palubní doklady a dokumentace. 

2. Provozní technické doklady. 

3. Kabina posádky. 

4. Přistávací zařízení. 

5. Volný a lehký chod všech řídících ploch. 

6. Všechny vnější plochy ultralehkého letadla zkontrolovat zda na 

nich nejsou praskliny, trhliny nebo jakékoliv jiné zjevné 

poškození.  

7. Pohonná jednotka a vrtule. 

8. Naplnění provozních hmot. 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Jakékoliv závady zjištěné před letem, musí být před letem 

letadla odstraněny. 

VÝSTRAHA 

Před započetím předletové kontroly, se vždy přesvědčte, že jsou 
vypnuty magneta! 

UPOZORNĚNÍ 
Zvláštní pozornost je  třeba věnovat částem, na které působí 

stálé vibrace a vysoké teploty. 



WT-9 DYNAMIC CLUB     LETOVÁ PŘÍRUČKA       SEKCE 4   strana 4-3 

 

Revize 1                                               Datum vydání: 1.02.2008 

               

4.3.      Předletová prohlídka 

Pro zajištění bezpečnosti letu je předletová prohlídka  velmi důležitá. 

 

 

Postup prohlídky: 

 
                                            

 

0. Před jakoukoliv manipulací s letadlem za účelem provedení letu 

odkalit palivový systém. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zvláštní pozornost je  třeba věnovat částem, na které působí stálé 

vibrace a vysoké teploty. 
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***Při vypnutém motoru přestavit vrtuli z jedné krajní polohy do druhé. V případě, že přestavování 

vrtule skončí v krajních polohách, je dorazový systém v pořádku. Pokud se při dosáhnutí krajní 
polohy po zastavení přestavování z vrtulové hlavy stále ozývá zvuk servomotoru a specifický zvuk 

prokluzové spojky (cvakání), má hlavní dorazový systém poruchu. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4.3.1.  Kabina pilota 
Úkon Postup provedení úkonu 

Plynová páka Volnost chodu , bez tření a dorazy 

Páka sytiče Volnost chodu , bez tření a dorazy 

Trim Volnost chodu , bez tření a dorazy 
Páka řízení Volnost chodu , bez tření a dorazy 

Páka brzdy Volnost chodu s protitlakem 

 funkčnost ventilku parkovacího systému Pedály řízení Nastavení a zajištění 

Ovladač vztl. klapek Kontrola funkce 
Volné předměty  Upevnit a nebo odstranit 

Hlavní vypínač Zapnout 

Stav paliva Zkontrolovat 
Ovladač vrtule *** Kontrola funkce, dorazy 

Palivové čerpadlo Kontrola funkce 
Spínač AVIONICS Zapnout 

Funkce avioniky Zkontrolovat 

Osvětlení letadla Zkontrolovat 
Hlavní vypínač Vypnout 

Kryt kabiny Funkce zavírání a zajištění 
Kokpit Kontrola laminátových částí  

prasklin  Zasklení letadla Kontrola plexisklových částí  

4.3.2.  Křídlo 
Úkon Postup provedení úkonu 

Povrch křídla Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin 

Víčka palivových nádrží Kontrola uzavření 
Snímač celkového tlaku Uchycení, čistota 

Vztlakové klapky Kontrola povrchu, zajištění, uchycení,vůle 
Křidélka Kontrola povrchu, zajištění, uchycení,vůle 

Uchycení křídla Kontrola vůlí, zajištění čepů  
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4.3.3.  Trup 
Úkon Postup provedení úkonu 

Povrch Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin 

Motorové kryty Zajištění, uchycení 
Nástupní pás kabiny Nepoškozen 

Antény Uchycení 
Otvor snímače stat. tlaku Uchycení, čistota 

4.3.4.  Ocasní plochy 
Úkon Postup provedení úkonu 

Povrch Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin 

Kormidla Pohyblivost, bez kolizí a vůlí 
Ostruha Kontrola povrchu, uchycení, prasklin 

4.3.5.  Podvozek 
Úkon Postup provedení úkonu 

Pneumatiky Stav běhounu, nahuštění  

Hlavní podvozek Upevnění, praskliny 
Přední podvozek Upevnění, praskliny, otáčivost 

Aerodynamické kryty Upevnění, praskliny 
Brzdy Úniky kapaliny, stav obložení a kotoučů 

4.3.6.  Vrtule 
Úkon Postup provedení úkonu 

Povrch listů Kontrola povrchu , možnost prasklin, vůlí 

Vrtulový kužel Kontrola povrchu , možnost prasklin, 

upevnění 
Vrtule Upevnění na unašeč 
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Kontrola množství oleje:                                                                                    
Za tímto účelem odstranit víko na olejové nádrži. Před vlastní kontrolou 

hladiny oleje je potřeba několikrát protočit vrtuli ve směru otáčení, až do 

charakteristického „odříhnutí“ motoru . Hladina oleje má  být v horní polovině 

mezi ryskami kontrolní měrky.  

 

 

 

 

 

4.3.7.  Motor 
Úkon Postup provedení úkonu 

Těsnost Možnost úniku kapalin a oleje 

Výfuk Praskliny, uchycení 
Zapalování Upevnění bodek svíček, kabeláže 

Elektroinstalace Upevnění, možnost prodření izolace 
Chladící kapalina Stav , množství, úniky 

Olej Stav, množství, úniky  
Olejová nádobka Uchycení, praskliny 

Palivová instalace Uchycení, těsnost, možnost prodření 

Palivové čerpadlo Uchycení, těsnost, praskliny 
Přepadová nádobka Uchycení, praskliny 

Chladiče Uchycení, praskliny 
Karburátory Uchycení, praskliny přírub, těsnost, lanka  

Sací potrubí Uchycení, praskliny 

Vzduchový filtr Stav, znečištění 
Motorové lože Stav, praskliny, silentbloky, uchycení 

Komprese Protočení motoru 
Odkalovací ventily Těsnost, odkalení 

Motorové kryty Uchycení, praskliny 

VÝSTRAHA 
Vrtuli při protáčení uchopit za plochu listu, ne za hranu. 

Před protáčením motoru se přesvědčte zda jsou vypnuta magneta 

UPOZORNĚNÍ 
V případě, že letadlo stálo na dešti a nebo po mytí letadla, 
zkontrolujte zda není v konstrukci letadla přítomna voda. 

Její hmotnost by mohla výrazně ovlivnit letové vlastnosti 
letadla. 
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4.4 Normální postupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.  Úkony po vstupu do kabiny 
Úkon Postup provedení úkonu 

Magneta Vypnuty 

Nožní řízení Volnost pohybu 
Ruční řízení Volnost pohybu 

Plynová páka Volnoběh – zadní poloha 
Vyvážení  Na střední polohu 

Hlavní vypínač Vypnut 
Úsekové vypínače Vypnuty 

AVIONICS vypínač Vypnut 

Brzdy Funkčnost, zabrzdit 
Pasy Upnout , nastavit 

Kryt kabiny Zavřít, zajistit 

UPOZORNĚNÍ 
Uvědomte si, že pod otáčky motoru 220 ot/min nevznikají na 

svíčkách jiskry. Pokud je baterie slabá a nelze dosáhnout 
minimálně těchto otáček při otáčení motoru startérem motor 

nenaskočí. 

VÝSTRAHA 
Před spuštěním motoru dbejte na volnost prostoru v okolí vrtule. 

Letadlo postavte tak, aby vrtulový proud nepoškodil věci za 

Vámi. Letadlo postavte tak, aby v případě selhání brzd, byl 

prostor na jeho zastavení. 

Upozorněte přihlížející osoby na skutečnost že budete spouštět 

motor a poučte je o správném chování se. 

UPOZORNĚNÍ 

Zpětné palivo od přepadu karburátorů se vrací do levé nádrže. Pokud 

máte obě dvě nádrže plné, leťte nejprve na levou nádrž, aby došlo 

k uvolnění místa pro vratné palivo až přepnete na pravou nádrž.Po 

přepnutí na pravou nádrž se Vám bude částečně plnit levá nádrž 

přepadovým palivem.  
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4.4.2.   Spouštění studeného motoru 
Úkon Postup provedení úkonu 

Brzdy Zabrzdit a zajistit parkovací polohu 

Palivo Otevřít palivový kohout – levá nádrž 

Předehřev karburátoru Zavřeno 

Hlavní vypínač Zapnout 

Signalizace dobíjení Svítí 

Vypínač Avioniky Vypnut 

Připusť  Minimum 

Sytič Otevřeno 

Klapka olej. chladiče Zavřít 

Palivové čerpadlo  Zapnout - Tlak min 0,2 bar 

Zábleskový maják  Zapnout 

Volnost prostoru Zkontrolovat volnost prostoru vrtule 

Magneta Zapnout  

Startér Spustit max. 10s / 2 minuty ochladit 

Připusť Korigovat otáčky motoru na 2000 RPM  

(2 minuty) 

Tlak oleje Zkontrolovat do 10s min. 2 bar 

Sytič  Plynule zavírat 

Připusť  Korigovat otáčky motoru na 2000-

2500RPM 

Kontrolka dobíjení Zhasla 

Teplota hlav  50°C a více možno zahájit pojíždění 

POZNÁMKA 
Při nastavení přípusti na hodnotu větší než minimální otáčky se 

omezuje funkce sytiče a tím se ztěžuje spuštění motoru. 

POZNÁMKA 

Při otáčkách nad 4000 ot/min může dojít k pohybu letadla i přes  brzdu 

v parkovací poloze. Doporučuje se zajistit letadlo proti pohybu jiným 

vhodným způsobem. 
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4.4.3.  Spouštění teplého motoru 
Úkon Postup provedení úkonu 

Brzdy Zabrzdit a zajistit parkovací polohu 

Palivo Otevřít palivový kohout – levá nádrž 

Předehřev karburátoru Zavřeno 

Hlavní vypínač Zapnout 

Signalizace dobíjení Svítí 

Vypínač Avioniky Vypnut 

Připusť  Minimum + 1 otočka 

Sytič Zavřeno 

Klapka olej. chladiče Zavřít 

Palivové čerpadlo  Zapnout  - Tlak min 0,2 bar 

Zábleskový maják  Zapnout 

Volnost prostoru Zkontrolovat volnost prostoru vrtule 

Magneta Zapnout  

Startér Spustit max. 10s / 2 minuty ochladit 

Připusť Korigovat otáčky motoru na 2000 RPM/2 

min 

Tlak oleje Zkontrolovat do 10s min 2 bar 

Připusť  Korigovat otáčky motoru na 2000-

2500RPM 

Kontrolka dobíjení Zhasla 

Teplota hlav  50°C a více možno zahájit pojíždění 
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Ohřívání motoru 

    Podle návodu výrobce motoru se provádí následovně: 

 Chod 2 minuty na 2000 1/min, potom 2500 1/min  

                 až do teploty oleje   50 C. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4.4.5. Pojíždění 

VÝSTRAHA 
Je zakázáno spouštět motor  ručním otáčením vrtule. 

Dbejte při spouštění na volnost prostoru v okolí letadla a zejména na 

pohyb osob a zvířat kolem vrtule. 

4.4.4.  Motorová zkouška 
Úkon Postup provedení úkonu 

Brzdy Zabrzdit 

Volnost prostoru Před a za letadlem 
Vrtule Minimální vzletový úhel 

Páka plynu Nastavit otáčky 4000 ot/min 
Spínač magnet Vypnout levé magneto 

Otáčky motoru Max. pokles o 300 ot, pravidelný chod 
Spínač magnet  Vypnou pravé magneto 

Otáčky motoru Max. pokles o 300 ot, pravidelný chod 

Spínač magnet Levé i pravé zapnuto 
Páky plynu Max. výkon, otáčky minimálně 5100 ot 

Tlak oleje V rozmezí 2-5 bar 
Páka plynu  Volnoběh , otáčky 1400-1600 ot/min 

Tlak oleje Min 1,5 bar 

Teplota hlav a oleje Nesmí překročit max. povolenou hodnotu. 
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Při pojíždění se doporučuje používat přípusť jen otáčením rukojetí 

plynového táhla, což umožní jemné dávkování výkonu potřebného 

na překonávání jízdních odporů při pojíždění. Směrově se letadlo řídí 

nožním řízením, které ovládá přední podvozkovou nohu. Brzdění se 

provádí zatáhnutím páky brzdy na střední konzole mezi sedadly . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.-Úkony před vzletem 
Úkon Postup provedení úkonu 

Kabina Zajištěna 

Posádka Připoutána 

Řízení Volné do dorazových poloh 

Palivo Otevřené – levá nádrž 

Sytič Zavřen 

Předehřev karburátoru Podle potřeby, optimum cca 10°C 

Vztlakové klapky Poloha 15° 

QNH Nastaveno 

Trim vyvážení Nastaveny na střed 

Kontrolka dobíjení Nesvítí 

Frekvence radiostanice Nastavena 

Odpovídač Zapnut 

Záchranný systém Odjištěn 

Vrtule Vzletový režim (u stavitelné vrtule) 

Palivové čerpadlo  Zapnuto 

Zábleskové majáky Zapnuty 

Teplota oleje  Min 50°C  

Tlak oleje 1,5-5 bar 

Tlak paliva 0,2-0,4 bar 

VÝSTRAHA 
Brzdy letadla nejsou konstruovány na dlouhodobé trvalé brzdění. 

Může dojít k jejich přehřátí a ke snížení a nebo ztrátě brzdného 
účinku. 

Brzděte krátce a přerušovaně, aby se mohli brzdy dostatečně 
chladit. 
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4.4.7.  Vzlet 
Úkon Postup provedení úkonu 

Brzdy Odbrzdit 

Páka plynu Plynule na maximální výkon 

Otáčky motoru 4400-5300 ot/min 

Rychlost odlepení (rotace) 80 – 85 km/h 

Vyrovnání, rozlet 120 km/h 

Počáteční stoupání 120 km/h 

Výška 150 ft GND Klapky 0°, 120 km/h 

Výška 300dt GND 120 km/h  

Páka plynu Plnění 27 inHg 

Otáčky – nastavení vrtule 5200 RPM 

Motorové přístroje  V povolených mezích 

4.4.8.  Cestovní stoupání 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Plnění 27 inHg 

Otáčky- nastavení vrtule 5200 ot/min 

Teplota hlav a oleje V normě 

Teplotu oleje je možné regulovat pomocí klapky olejového chladiče. 

V případě překročení teplot, snížit otáčky a zvýšit rychlost letu. 

 

VÝSTRAHA 
Při provozu motoru nad 5500  ot/min je maximální 

doba chodu motoru v těchto otáčkách omezena na 5 minut. 
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4.4.9. Cestovní let 
 

Po přechodu do horizontálního letu stáhnutím přípusti upravit plnící tlak v sání 

motoru na požadovanou hodnotu, nastavit režim „LET“ (automatické ovládání 

vrtule) nebo požadovanou hodnotu otáček motoru (ruční ovládání vrtule) podle 

níže uvedených tabulek: 

Rozsah cestovních rychlostí je 140 až 250 km/h podle otáček motoru 4000-

5200 ot/min.  

Ekonomická rychlost letu s nejnižší spotřebou je cca 140 km/h, optimální režim 

mezi 180 až 200 km/h.  

Při letu v turbulenci snížit cestovní rychlost pod 220 km/h, vzhledem na 

namáhání konstrukce letadla poryvy.  

Ultralehké letadlo se dá vyvažovat v celém rozsahu cestovních rychlostí. 

Cca po 30 minutách letu přepnout na pravou nádrž, dále podle potřeby. 

 

 

Z ekonomických důvodů se doporučuje dodržovat následující hodnoty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní let – stavitelná vrtule 
Úkon Postup provedení úkonu 

Cestovní režim 75% výkonu motoru 

Otáčky- nastavení vrtule 4200 ot/min 

Páka plynu  Plnění 25 inHg 

Ekonomický režim 

Otáčky- nastavení vrtule 4200 ot/min 

Páka plynu  Plnění 24 inHg 

Cestovní let – pevná vrtule 
Úkon Postup provedení úkonu 

Cestovní režim 75% výkonu motoru 

Otáčky motoru 5000 ot/min 

Ekonomický režim 

Otáčky motoru 4600 ot/min 
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4.4.10. Klesání 
 

Rychlé klesání se provádí s volnoběžnými otáčkami motoru při rychlosti 110 

až 120 km/h. Na zvýšení klesání se doporučuje vysunout klapky do  přistávací 

polohy a pokračovat      v rychlosti 120 km/h. V tomto režimu je klouzavost 

ultralehkého letadla 8 a není potřeba provádět skluz.  

Skluz se provádí při rychlosti do 120 km/h s náklonem 30  při plně vychýleném 

směrovém kormidle. Směr skluzu se upravuje náklonem. 

Cestovní klesání se provádí na cestovní rychlosti opadáním cca 500ft/min, 

s plynovou pákou nastavenou podle potřeby. U stavitelné vrtule je důležité aby 

otáčky motoru byly na hranicí 4000 ot/ min, pro optimální vyvážený chod 

motoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Při chladném počasí a nebo dlouhém sestupu hrozí podchlazení 

motoru. Občasným přidáním plynu se snažte udržet teplotu oleje 

a hlav nad 50 °C. Před použitím plného výkonu motoru, je nutné 

nejprve zvýšeným výkonem motor prohřát. 
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4.4.11.  Úkony v poloze po větru 
Úkon Postup provedení úkonu 

Palivo Kontrola množství 

Rychlost Pod 180 km/h 

Brzdy Funkčnost 

Palivový kohout  Levá nádrž 

Palivové čerpadlo Zapnout 

Přístroje Kontrola hodnot 

4.4.12.  Úkony v poloze na úrovni ,,T,,  -  stavitelná vrtule 

Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Plnění 15 inHg  

Vrtule Vzletový režim 

Rychlost Plynule snižovat na 140 km/h 

Klapky Poloha 1 

Přístroje Kontrola hodnot 

4.4.13.  Úkony v poloze na úrovni ,,T,, -  pevná vrtule 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Otáčky 3000 RPM 

Rychlost Plynule snižovat na 140 km/h 

Klapky Poloha 1 

Přístroje Kontrola hodnot 

4.4.14.  Úkony v poloze po 3.zatáčce 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Plnění 15 inHg  

Vrtule Vzletový režim 

Rychlost Plynule snižovat na 120 km/h 

Klapky Poloha 2 

Přístroje Kontrola hodnot 

4.4.15.  Úkony v poloze po 4.zatáčce 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Plnění 15 inHg  

Vrtule Vzletový režim 

Rychlost Plynule snižovat na 100-110 km/h 

Klapky Poloha 3 

Přístroje Kontrola hodnot 
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4.4.16.  Přistání 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu  Na prahu dráhy  - volnoběh 

Vrtule Vzletový režim 

Klapky Poloha 3 

Rychlost vyrovnání 100 – 120 km/h 

Rychlost dosednutí Klapky 3 -  70 km/h 

4.4.17.  Přerušené přistání  
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu  Plynule až na max. výkon motoru 

Vrtule Vzletový režim 

Rychlost  Upravit na 120 km/h 

Klapky  Do polohy 1 

Zahájit stupání a pokračovat normálními postupy. 

4.4.18.  Úkony po přistání  
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Otáčky na pojíždění 

Vrtule Vzletový režim 

Klapky  Poloha 0° 

Ruční řízení  Přitaženo na maximum 

Záchranný systém Zajistit 

Plynule pojíždět na odstavné místo. 

4.4.19.  Úkony vypnutí letadla 
Úkon Postup provedení úkonu 

Páka plynu Volnoběh 

Brzdy Zabrzdit 

Spotřebiče Vypnout 

Spínač Avionics Vypnout 

Magneta Vypnout 

Hlavní vypínač Vypnout 

Klíček  Vyjmout 

Palivový kohout Zavřít 

Záchranný systém Zajištěn 
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4.4.20.  Odstavení letadla 
 

- Letadlo odstavte proti větru. 

- Zajistěte jej parkovací brzdou. 

- V případě většího větru ( více jak 5m/s) letadlo ukotvěte. 

- Ve slunečném teplém počasí je vhodné překrýt kabinu příslušným 

textilním překrytím. 

- Zakryjte snímač dynamického tlaku ( pitotku) příslušným krytem. 

- Zajistěte poutacím pásem páku řízení, aby se nemohla kormidla 

vlivem větru pohybovat. Při odstavení v deštivém počasí, 

doporučujeme překrýt nepromokavou textilií víčka nádrží, aby se 

zamezilo vniknutí vody do palivového systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
 

Neodstavujte letadlo zády ke slunci s otevřeným krytem kabiny. 

 

POZNÁMKA 

Pokud na letadlo dopadá sluneční záření směrem zezadu dopředu při otevřeném 

krytu kabiny, sluneční záření může koncentrací paprsků a optickým působením 

krytu kabiny způsobit vznik bodových ohřevů s vysokou teplotou a tím 

poškodit povrch prostoru kabiny a čalounění (a to nejen v letních měsících). 

UPOZORNĚNÍ 

Při odstavení  letadla v deštivém počasí odkalte nádrže paliva, aby bylo 

zamezeno přítomnosti vody v palivu 
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5.1.   Aerovleky větroňů 

S ultralehkým letadlem  WT-9 DYNAMIC je povolené vykonávat vleky 

větroňů při dodržení omezení uvedených v Sekci 2, odstavec  2.15 Ostatní 

omezení. 

1.      Při vykonávaní vleků větroňů se vzletovou hmotností do 410 kg 

vykonávat vzlet a stoupání se vztlakovými klapkami v poloze 15°, do 

bezpečné výšky (min 50m). 

2.      Při vykonávaní vleků větroňů s vodní zátěží nebo se vzletovou hmotností 

nad 410 kg vykonávat vzlet a stoupání se vztlakovými klapkami v pol. 0. 

3.      Vzhledem k tomu, že setrvačnost ultralehkého letadla je malá, je potřebné 

k této skutečnosti přizpůsobit metodiku vykonávání aerovleků. 

4.      Při letech dodržovat maximální povolenou cestovní rychlost pro vlečený 

větroň v aerovleku. 

5.     Při aerovlecích musí být namontované a správně seřízené zpětné zrcátko. 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
 

Sledujte pečlivě rychlost v aerovleku 

VÝSTRAHA 
 

Aerovleky větroňů provádějte v souladu s platnými předpisy 

LAA ČR. 
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SEKCE  5 
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5.1 Úvod 

Následující údaje o výkonech byly získány měřením při letových zkouškách na 

maximální letové hmotnosti a dobrém technickém stavu  pohonné jednotky. 

Údaje se vztahují k normálním podmínkám standardní atmosféry. Při 

zvýšených teplotách a nižším tlaku výše položených letišť se musí přihlédnout 

ke konkrétním podmínkám daného dne. 

 

5.2 Schválené údaje 

 

5.2.1 Kalibrace rychloměrného systému 

 

IAS  ( km/h ) 50 65 70 80 90 100 110 120 130 

CAS ( km/h ) 60 74 79 86 90 94 100 110 120 

 

 

IAS  = indikovaná rychlost udávaná palubním rychloměrem 

CAS = kalibrovaná rychlost opravená o chybu rychloměrného systému 

 

Indikovaná rychlost v přístroji EFIS D-100 a na záložním rychloměru se může 

lišit o chybu přístrojů. 

 

5.2.2 Pádové rychlosti 

 Maximální hmotnost 450 kg + *22,5 kg, centráž 25% SAT, 

 volnoběžné otáčky  motoru 

 

* Poznámka: 22,5 kg je hmotnost záchranného systému. 

 

Poloha vztlakových klapek 0 15 24 35 

Pádová rychlost  IAS v km/h 60 55 53 50 

Pádová rychlost  CAS v km/h 72 70 68 65 

 

 

 

 

IAS  ( km/h ) 140 160 170 180 200 220 240 260 280 

CAS ( km/h ) 131 152 163 174 195 215 233 252 272 
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5.2.3 Délka dráhy na vzlet  

Hodnoty platí pro maximální hmotnost 450 kg + 22,5 kg (záchranný systém), 

bez klapek, otáčky 5500 ot/min, vrtule SR 3000,Motor R912S. 

Hodnoty platí pro podmínky: H = 0 m MSL, teplota t = 15  C, klapky 15° 

 

 

 

 

5.2.4.   Délka dráhy na přistání 

Hodnoty platí pro podmínky:  H = 0 m  MSL, teplota t = 15  C 

Poloha klapek  35, dojezd brzděný 

Povrch vzletové 

a přistávací dráhy 

Délka přistání (m) 

z výšky 15 m 

Délka dojezdu 

(m) 

Zpevněná 267 152 

Travnatá 258 144 

 

 

5.2.5. Stoupání 

Hodnoty platí pro maximální hmotnost 450 kg + 22,5 kg (záchranný systém), 

bez klapek, otáčky 5500 ot/min, vrtule SR 3000,Motor R912S. 

 

Výška letu (m) Rychlost IAS  km/h Stoupání  m/s 

0 120 6,2 

1000 120 5,9 

2000 120 5,2 

 

Povrch vzletové 

a přistávací dráhy 

Délka rozjezdu 

(m) 

Délka vzletu do 15m 

(m) 

Zpevněná 75 252 

Travnatá 86 264 



WT-9 DYNAMIC CLUB     LETOVÁ PŘÍRUČKA       SEKCE 5   strana 5-4 

 

Revize 1                                               Datum vydání: 1.02.2008 

 

5.3 Dodatečné informace 

 

5.3.1 Cestovní výkony 

O dosahovaných rychlostech v závislosti na otáčkách motoru a spotřebě paliva 

dává  přehled následující diagram: 

 

Spotřeba paliva letadla DYNAMIC WT 9 s motorem ROTAX 912 ULS, 

vrtulí SR 3000 verze Club, Speed  
 

Spotřeba (l/hod)                                                 

            IAS (km/h) 

 

Otáčky (1/min) 

                                       

Poznámka:Pro verze s motorem R912UL ( 80k)je spotřeba paliva pro 

jednotlivé hodnoty IAS a otáčky přibližně o 10% nižší. 
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5.3.2 Vytrvalost 

Závislost potřebného výkonu na rychlosti letu má kvadratický průběh. Výkon 

a tím i spotřeba paliva roste se čtvercem rychlosti. Dalším faktorem 

ovlivňujícím spotřebu paliva je výška letu, neboť s výškou klesá výkon motoru. 

Nejvýhodnější spotřeba je při rychlosti nejlepší klouzavosti, kdy poměr vztlaku 

k odporu je největší. Tomuto režimu odpovídá rychlost letu 115 km/h. Dobrým 

kompromisem  pro efektivní cestovní režim je rozsah rychlosti od 180 do 220 

km/h.Vytrvalost při plných nádržích je cca. 5 hodin letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže  uvedená  tabulka  uvádí  spotřebu  paliva  s motorem  ROTAX  912UL  S  

o výkonu73,5 kW při různých otáčkách . Vzhledem na plochý průběh optima 

charakteristiky vrtule,  není vliv nastavení vrtule rozhodující. Větší vliv má 

počet otáček motoru hlavně v horním rozsahu. 

 
Otáčky 1/min 4900 4800 4700 4600 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Vrtule Stupně 25 24 23 22,5 21,9 21,5 21 20,5 20 19,5 19 

Spotřeba Lit/h 18 17,5 17,2 17 16,8 16,5 16,2 16,0 15,8 15,5 15,2 

IAS  Km/h 220 215 210 215 212 210 205 202 200 198 195 

Vytrvalost H:min 5:33 5:47 5:52 5:53 5:57 6:03 6:10 6:15 6:20 6:27 6:34 

Dolet km 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 

 ( platí pro výšku 1000m mSA, výkon motoru 73,5 Kw a využitelné množství paliva 95,7l )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba 912 ULS 

Startovní výkon 27,0 l/h 

Nejvyšší trvalý výkon 25,0 l/h 

75% výkonu 18,5 l/h 

Specifická spotřeba při nejvyšším trvalém výkonu 285g/Kwh 

ROTAX 912 ULS 

Nastavení  

výkonu 

Otáčky Výkon  

(kw) 

Kroutící 

moment ( Nm) 

Tlak v sání  

(in.HG ) 

Startovní výkon 5800 73,5 121,0 27,5 

Trvalý výkon 5500 69,0 119,8 27 

75% 5000 51,0 97,4 26 

65% 4800 44,6 88,7 26 

55% 4300 38,0 84,3 24 
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5.3.3 Stoupání po přerušeném přistání 
 

 

Hodnoty platí pro maximální přistávací hmotnost 450 kg + 22,5 kg, klapky 35
o
, 

otáčky 5500 ot/min, vrtule SR 3000, motor R912S. 

* Poznámka: 22,5 kg je hmotnost záchranného systému 

 

Výška letu (m) Rychlost IAS  km/h Stoupání  m/s 

0 115 4,7 

1000 115 4,2 

2000 115 3,6 

 

 

5.3.4 Vliv deště na letové výkony a vlastnosti 

                Během letových zkoušek nebyly zaznamenané žádné rušivé vlivy deště  

a nahromaděného hmyzu na letové výkony a vlastnosti letounu. 

 

 

5.3.5 Prokazatelná rychlost větru  

Max. hodnota kolmé boční složky rychlosti větru pro vzlet a přistání je 6 m/s. 

 

Max. hodnota čelní složky větru pro vzlet a přistání je 10 m/s 

 

 

VÝSTRAHA 
Nikdy nevzlétejte s letadlem které má povrch pokryté sněhem nebo 

velkou vrstvou vody čí námrazou. 

VÝSTRAHA 
Nikdy nevzlétejte s letadlem,  které má povrch pokryté sněhem nebo 

velkou vrstvou vody čí námrazou. 

VÝSTRAHA 
Pokud je nárazový vítr a nebo pokud hodnota větru přesáhne 

10 m/s 22 kt , nelétejte. 
Létání okolo maximálního povoleného limitu rychlosti větru, vyžaduje 

dobré pilotní zkušenosti. 
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5.3.6.     Hlukové informace 

Při letových zkouškách byla naměřena, podle německého hlukového předpisu 

LS – UL 96, maximální hodnota hluku 56,7 dB (A). 
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5.3.7.  Výkony v aerovleku 

 

 

  

Větroň 

Typ 

 

MTOM 

větroně 

( kg ) 

Délka ( m ) Čas stoupání do IAS 

km/h 

Rychlost 

stoupání 

m/s 

rozjezdu 
vzletu 

do 

15m 

400 m  600 m 

Luňák LF107 315 140 449,2

6 

2:38,1 3:54,6 
110 2,65 

Blaník L13 501 201 523,5 3:03,5 5:09,2 
110 2,0 

VTC CIRUS 405 170 533,8 2:45,1 4:10,6 120 2,46 

VTC CIRUS 405 170 521,7 2:43,3 4:13,0 110 2,55 

LS 8b 525,7 240 597,8 3:07,1 4:47,9 130 2,11 

LS 8b 525,7 240 563,9 2:53,7 4:08,9 120 2,45 

VENTUS C 525 205 526,3 2:56,2 4:08,0 130 2,45 

UPOZORNĚNÍ 
Při vlekání dodržujte maximální vzletovou předepsanou hmotnost 

kluzáku dle platného předpisu LAA ČR. 

Vleky provádějte v souladu s předpisy LAA ČR. 

VÝSTRAHA 
Sledujte pečlivě rychlost při letu v aerovleku. Vzhledem k malé vlastní 

váze letadla má letadlo malou dynamickou setrvačnost a proto může dojít 
k rychlému poklesu rychlosti vlivem zatížení kluzákem. 

Sledujte  a nepřekračujte maximální povolené teploty motoru. 
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6.1 Úvod 

Tato Sekce obsahuje výpočet rozsahu povoleného nákladu a způsob určování 

polohy těžiště a kontrolu jeho polohy s ohledem na jeho povolený rozsah, 

se kterým může být letadlo bezpečně provozováno. Poloha těžiště je velmi 

důležitým parametrem ovlivňujícím bezpečnost letu.   

 

 

6.2 Postup vážení 

Pro kontrolu polohy těžiště vážíme prázdné letadlo se stálým vybavením  a 

provozními kapalinami motoru, bez paliva v nádržích. 

 

Letadlo se váží na třech vahách pod pravým a levým kolem hlavního podvozku 

a pod kolem přední podvozkové nohy. Poloha letadla při vážení musí být 

rovnoběžná s vodorovnou rovinou procházející bočním okrajem otvoru kabiny. 

Vztažná rovina je stanovena bodem na náběžné hraně kořenového profilu křídla 

u trupu. K tomuto bodu je potřebné změřit vzdálenosti os kol podvozku 

položených na vahách. Ke vztažné rovině se také vypočte poloha těžiště 

a stanoví se jeho poloha vzhledem ke střední aerodynamické tětivě (SAT). 

Náběžná hrana SAT se vzhledem ke sbíhavosti křídla nachází ve vzdálenosti 77 

mm od vztažné roviny směrem dozadu. 

Pokud se má určit poloha těžiště včetně břemen jakými jsou posádka, palivo, 

zavazadla nebo dodatečné vybavení, musí se k celkovému momentu vztažné 

roviny připočítat momenty jednotlivých břemen jako násobek jejich hmotnosti 

a délky ramene jejich působení vůči vztažné rovině. Dělením celkového 

momentu celkovou hmotností dostaneme vzdálenost těžiště od vztažné roviny. 
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6.2.1. Povolená hmotnost pilot + cestující 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolená hmotnost pilot + cestující  

Datum 
Prázdná  

hmotnost 
těžiště 

Max 
zavazadla  

10 kg 

1/2 zavazadel  

5 kg 

Bez 

 zavazadel 
Schválení 

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Datum Podpis 
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6.3 Protokol vážení a vyvážení a rozsah povoleného nákladu 

 
Podmínky:  Ultralehké letadlo v rozsahu od maximálního množství paliva 

v nádrži 75 litrů po  minimální množství paliva v nádrži 6 litrů. 

VÝPOČET POLOHY TĚŽIŠTĚ LETADLA - PROTOKOL  VÁŽENÍ 

Typ:  DYNAMIC  WT9 Verze: CLUB T Pozn. zn.: OK-NUU 86 Výr.č 243/2008 

Konfigurace: (U prázdné hmotnosti včetně provozních kapalin motoru a se základním 

vybavením). 

Vztažná rovina (V.R.): náběžná hrana kořenového profilu křídla u trupu 

 
 

Zvážené hmotnosti (kg): 

Místo váhy Hmotnost   (kg) Rameno (mm) Moment  M= G  

rameno 

Prázdné letadlo 

Přední kolo                          Gpr 98,0 b = -722 -70756,0 

Pravé kolo                            Gp 109,2 b =   678   74037,6       

Levé kolo                             Gl 108,2 a =    678    73359,6 

Prázdná hmotnost (tab. 6.3)   G0  315,4 Moment prázdného letadla  

M0 = 76641,2 kgmm 

Vzdálenost těžiště od V.R-. 77mm 

XT =  M/G -77 = 166 mm 

Centráž   v % SAT    1185       (SAT= 1185 mm) 

 
      

 XCT = (%MAC)  =  14,0 % 

                
Povolený rozsah polohy těžiště prázdného ultralehkého letadla  XCT  je  10% - 14 % SAT 

Povolený rozsah v letové konfiguraci je  20 až 30%  SAT 

Změřená poloha těžiště se nachází v povoleném rozsahu . 

      

Místo vážení: Prievidza  

Datum: 02.05.2008  
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6.4         Seznam vybavení letadla 

6.4.1.    Seznam povinného minimálního vybavení letadla 

 
Podle stavebního předpisu je požadováno následující minimální 

přístrojové  vybavení:  

Letové a navigační přístroje: 

- Rychloměr - s označením rychlostí podle ustanovení 2.3, Sekce 2 této                       

příručky  

- Citlivý tlakový výškoměr 

- Magnetický kompas 

Přístroje pro kontrolu pohonné jednotky: 

 - Vypínač zapalování 

 - Ukazatel množství paliva 

 - Otáčkoměr 

 - Přístroj na měření teploty a tlaku oleje 

 - Přístroj na měření teploty chladící kapaliny 

 - Ovládání nastavení vrtule 

 

Další vybavení: 

- Hlavní vypínač elektrického systému s pojistkami. 

- Baterie - umístněná před požární stěnou . 

- Bezpečnostní pásy – čtyřbodové, upevněné ke konstrukci trupu. 

- Štítky omezení - podle ustanovení 2.16, Sekce 2 této příručky. 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Při zástavbě dodatečného vybavení se musí přihlédnout k možnému vlivu 

na magnetické pole letadla a tím způsobenou změnu údajů magnetického 

kompasu. 
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6.4.1.    Seznam aktuálního vybavení letadla 

Model letadla WT-9 Dynamic CLUB 

Výrobní číslo DY 243/2008 

Datum vytvoření seznamu 2.5.2008 

Seznam vybavení letadla Ks Typ výr. číslo 

Pohonná jednotka       

Motor  1 ROTAX 912 ULS 5650402 

Airbox s předehřevem 1   

Klapka olej. chladiče 1   

Topení s regulací  1   

Vrtule 1 SR 3000 2018 

Drak    

Stavitelné pedály 1   

Bezpečnostní pasy čtyřbodové 2 SCHROTH  

Tónované plexi kabiny 1 Hnědé  

Příprava pro záchranný systém 1   

Záchranný systém UHS 52S 1 UHS-52S 80352020 

Uzamykatelná víčka nádrží 2   

Winglety na křídlech 0   

Celo uhlíkové provedení 0   

Vypínač vlečného zařízení 1 TOST E85 159831 

Nádrže 120l 0    

Nádrže 100l 0    

Elektrovybavení     

Akumulátor  1 12V/10Ah YT12B4   

Poziční a strobo světla 2 Whelen HDCF   

Maják na směrovce 0   

Zásuvka 12V na pal. desce 1   

Elektrické pal. čerpadlo 1 Pierburg  

Jističe 13   

Přístroje    

Rychloměr 80 mm 0   

Výškoměr 80 mm 0   

Variometr 80 mm 0   

Rychloměr 57 mm 0 WINTER 152169 

Výškoměr 57 mm 0 WINTER 16744 

Příčný sklonoměr 57 mm 0   

Umělý horizont 80 mm 0   

Zatáčkoměr 80 mm 0   

Gyrokompas 80 mm 0    

Magnetický kompas 1 MCDN-2 20709001 

Otáčkoměr 1 ROTAX  41746 

Teploměr hlav 0    

Teploměr oleje 0    
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Tlakoměr oleje 0    

Tlakoměr paliva 0    

Teploměr airboxu 1 TCM-220  

počítadlo HOBS 0    

Jednotka EFIS  1 DYNON D-100  002831 

Záložní akumulátor k  EFIS  1 DYNON   

Kompas  elektronický EFIS  1 DYNON   

Čidlo OAT k EFIS  1 DYNON   

Ovladač EFIS HS 34 0    

Jednotka EMS  1 DYNON D-120  001411 

Průtokoměr EMS 1 DYNON   

Proudový bočník EMS 1 DYNON   

Čidlo bustmetr EMS 1 DYNON   

Čidlo teploty výfuku EMS 2 DYNON   

Čidlo tlaku paliva EMS 1 DYNON   

Čidlo teploty karburátoru EMS 0   

Avionika     

Radiostanice 1 GARMIN SL-30 25904438 

Odpovídač 1 Garmin GTX 327 83731255 

Enkonder odpovídače 1 DYNON  

Intercom 1 Flightcom MC 403 14592 

GPS 1 AV MAP EKP IV 8021877 

Autopilot 0   

Servo autopilota podélné řízení 0   

Servo autopilota příčné řízení 0   

Regulátor vrtule  1 Křemen CS 1 0134/58 

Anténa COM 1 AEROSPOOL  

Anténa NAV 1 CI 157  

Anténa odpovídač 1 CI101  
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6.5.       Tabulka -  vzletová hmotnost / množství paliva 
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SEKCE  7 

 

POPIS  LETADLA  A  JEHO  SYSTÉMŮ 

 

                      

H-kap. P-kap. Název strana 

7.1.  Úvod 7-3 

7.2.  Drak letadla 7-3 

 7.2.1. Trup 7-4 

 7.2.2. Křídlo 7-4 

 7.2.3. Vodorovná ocasní plocha 7-4 

 7.2.4. Svislá ocasní plocha 7-4 

7.3.  Řízení 7-5 

 7.3.1. Křidélka 7-5 

 7.3.2. Výškovka 7-6 
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7.1 Úvod 

V této sekci je popsaná konstrukce a systémy ultralehkého letadla, jejichţ 

znalost je potřebná pro bezpečný letový provoz. Podrobnější informace 

k dodatečnému vybavení jsou uvedeny v Sekci 9 a v Doplňcích. 

 

7.2 Drak letadla 

DYNAMIC WT-9 je ultralehký, aerodynamicky řízený, jednomotorový, 

dvojmístný, celokompozitový, dolnoplošník s pevným nebo zatahovacím 

tříkolovým podvozkem. 

 

                ZÁKLADNÍ ROZMĚRY LETADLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křídlo  

Rozpětí………………………………………………...   9,000 m 

Plocha křídla...........................................………………. 10,300 m
2
 

Štíhlost........................................................……………   7,82 

Střední aerodynamická tětiva…………………………..   1,185 m 

Křidélko  

Délka……………………………………………………   1,250 m 

Plocha…………………………………………………..   0,273 m
2
 

Vztlaková klapka  

Délka……………………………………………………   2,280 m 

Plocha…………………………………………………..   0,750 m
2
 

Trup  

Délka……………………………………………………   6,400 m 

Šířka…………………………………………………….   1,180 m 

Výška…………………………………………………...   2,000 m 

Vodorovná ocasní plocha  

Rozpětí………………………………………………...   2,400 m 

Plocha…………………………………………………..   1,680 m
2
 

Plocha výškového kormidla…………………………….   0,500 m
2
 

Svislá ocasní plocha  

Výška….…………………………………………….….   1,022 m 

Plocha…………………………………………………..   1,020 m
2
 

Plocha směrového kormidla……………………………   0,360 m
2
 

Podvozek  

Rozchod kol hlavního podvozku …………………...   2,270 m 

Rozvor podvozku……………………..   1,490 m 

Průměr kol hlavního podvozku……………………..   0,350 m 

Průměr kol přední podvozkové nohy……………..   0,320 m 
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7.2.1. Trup 

Sendvičové skořepiny trupu jsou dělené v rovině symetrie ultralehkého letadla. 

Příčné průřezy jsou tvořeny parabolickými křivkami. Výřez pro kabinu 

posádky je vyztuţený dutým laminátovým profilem. Opěradlo posádky 

a střední konzole mezi sedadly je  vlepená a spolu se skořepinami slouţí jako 

výztuţný prvek nosné konstrukce. 

Součástí struktury trupu je také střední část nosné konstrukce (centroplánu), 

ve které se nachází šachty pro zatahování hlavního podvozku. V přední dutině 

kaţdé poloviny centroplánu před hlavním nosníkem se nachází integrální 

palivová nádrţ. Vodorovná ocasní plocha je nerozebíratelné  spojená se 

skořepinami trupu. Za opěradly posádky se nachází úloţný prostor uzavřený 

zezadu příčkou se snímatelným víkem montáţního otvoru, přes který je přístup 

do zadní části komory trupu. 

Kryt kabiny je odklopný a otvírá se směrem dopředu. V otevřené poloze je 

přidrţován dvěmi plynovými vzpěrami. Motorový prostor je od kabiny 

oddělený poţární stěnou. 

 

7.2.2.       Křídlo  
Křídlo je lichoběţníkového tvaru s hlavním a pomocným nosníkem, na kterém 

jsou zavěšeny křidélka a vztlakové klapky. Pásnice nosníku jsou z uhlíkového  

kompozitu. Vztlaková klapka je štěrbinová sendvičové konstrukce a zavěšená 

na čtyřech závěsech. Křidélko je zavěšeno třemi závěsy na horním povrchu 

profilu. Spojení křídla s centroplánem je  pomocí tří vodorovných čepů 

zasunutých do konců nosníku křídla. Náhon křidélek je přes táhla, náhon 

klapek přes torzní tyč. 

 

7.2.3.     Vodorovná ocasní plocha 
Stabilizátor vodorovné ocasní plochy je pevně zalaminovaný do skořepiny 

trupu.Skořepiny stabilizátoru jsou sendvičové se skelnými a uhlíkovými 

krycími vrstvami.Výškové kormidlo je z tenkých sendvičových skořepin, 

zavěšené na stabilizátoru pěti závěsy z uhlíkového laminátu. Výškové kormidlo 

je rozdělené na dvě části, spojené v rovině symetrie kováním, do kterého je 

zavedený náhon tahadlem. Na vnějších okrajích obou půlek výškového 

kormidla jsou v rozích upevněny hmotové vyváţení kormidla. 

 

7.2.4.     Svislá ocasní plocha 
Lichoběţníkového tvaru s lehkým šípem dozadu. Směrové kormidlo je na 

kýlovou plochu zavěšeno  pomocí tří závěsů. Kormidlo je sendvičové 

skořepinové konstrukce s váhovým vyváţením.  
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7.3 Řízení 

Řízení je dvojité v klasickém vyhotovení s řídícími pákami umístěnými před 

posádkou.  

 
7.3.1 Křidélka 
Konstrukce křidélka je ze sendvičových skořepin. Křidélko je zavěšeno pomocí 

tří laminátových závěsů vlepených do horní skořepiny křídla. Náhon je vedený 

táhlem do kořenového ţebra, na koncovém ţebru je připevněné hmotové 

vyváţení. Výchylky  křidélka jsou diferencované v poměru 1: 1,6 . 

 

Příčný pohyb páky (1) se přenáší přes táhlo řízení (2) do čepového spoje (BV), 

které umoţňuje rozpojení táhla v případě demontáţe křídla. Tento spoj (BV) je 

u verzí Basic, Travel, Club přístupný přes montáţní otvor a u verze Speed 

přes šachtu hlavního podvozku.Od místa dělení křídla vede dlouhé táhlo (3) 

k převodové páce (4), ke které je konzola s loţisky připevněná k hlavnímu 

nosníku křídla. Tato páka zabezpečuje také potřebnou diferenciaci výchylek 

křidélek. Od této páky vede krátké táhlo (5) k samotnému křidélku. Náhon je 

zaveden do kořenového ţebra křidélka, které má bod otáčení pod horním  

povrchem křídla. Dlouhé táhlo (3) je vedeno v kluzných vodících pouzdrech (6) 

umístěných v kořenovém a pomocném ţebru křídla a jeho vodící plochy jsou 

vybaveny kluznými vloţkami nanýtovanými k trubce táhla, které chrání trubku 

před opotřebením .Rozsah výchylek  řídící páky se nastavuje dorazy (AS) na 

konzolách torzní tyče (TR) . Torzní trubka je uloţena v  loţiskách (7). Dorazy 

jsou šroubové s kontramaticemi.  
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7.3.2 Výškové kormidlo  
Stabilizátor vodorovné ocasní plochy je pevně zalaminovaný do skořepiny 

trupu.Skořepiny stabilizátoru jsou sendvičové se skelnými a uhlíkovými 

krycími vrstvami.Výškové kormidlo je z tenkých sendvičových skořepin, 

zavěšené na stabilizátoru pěti závěsy z uhlíkového laminátu. Výškové kormidlo 

je rozdělené na dvě části, spojené v rovině symetrie kováním, do kterého je 

zavedený náhon tahadlem. Na vnějších okrajích obou půlek výškového 

kormidla jsou v rozích upevněny hmotové vyváţení kormidla. 

Řídící páky (1)  jsou uloţeny na torzní tyči a jejich výchylky se přenášejí dále 

na výškové kormidlo táhly.  Výchylka prvního táhla řízení (2) se převádí přes 

převodovou páku (3) na další táhla (4) a (5). Ostatní dvě táhla jsou spojena 

s podpěrnou pákou (6), jejíţ uloţení je vlaminované do skořepiny trupu. Táhlo 

řízení (5) působí na páku výškového kormidla (11), která je součástí  kování  

spojujícího obě poloviny výškového kormidla.Výchylky řídící páky jsou 

omezené dorazy (7). Přední doraz je přilaminovaný k hlavnímu nosníku 

centroplánu, zadní je na příčně uloţené trubce přecházející přes stěny střední 

konzoly mezi sedadly. Nastavení dorazů je moţné po demontáţi horního krytu 

střední konzoly.Systém výškového vyvaţování vyuţívá  listovou pruţinu 

z uhlíkového laminátu (8).Během vyvaţování se poloha listu pruţiny mění 

s pákou vyváţení (10), která přenáší pohyb na pruţinu táhlem (9). Síla pruţiny 

se do řízení přenáší krátkým táhlem, které se dá nastavovat pootočením matky 

a tím nastavovat rozsah vyváţení. 
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P 

RB 

QR 

7.3.3 Směrové řízení  
Má u pevného podvozku pedály umístěné na podlaze kabiny, u zatahovacího 

podvozku jsou vzhledem na šachtu přední podvozkové nohy zavěšené nahoře 

na trupové výztuze. Pohyb pedálů se přenáší lanky na směrové kormidlo. 

Kýlová plocha je ze sendvičových skořepin a je integrální součástí skořepin 

trupu.Směrové kormidlo z tenkých sendvičových skořepin je zavěšeno na třech 

závěsech. Náhon směrového kormidla je zaveden do dolního kořenového ţebra 

 pomocí lanek.  V horním rohu kormidla je hmotové vyváţení. 
 

Nastavení polohy pedálů: 

Pedály noţního řízení jsou u verzí Travel, Club připevněny k podlaze kabiny. U verze Speed se 

vzhledem k přítomnosti šachty přední nohy montuje noţní řízení k příčné výztuze nad ním. Pedály 

se dají na zemi nastavovat. Při nastavování se vytáhne ze záběru čep tlačený pruţinou (RB), pedál 

(P) se pootočí do poţadované polohy a potom se  čep (RB)  znovu zastrčí  do příslušného 
otvoru.Od příčných torzních tyčí (QR) jsou pohyby pedálů vedeny k směrovému kormidlu pomocí 

řídících lanek. Lanka jsou v některých úsecích vedena v polyetylénových trubkách vlaminovaných 

ke konstrukci trupu.Spojení noţního řízení s řízenou přední podvozkovou nohou zabezpečují dvě 
krátká táhla, resp. u zatahovacího podvozku ovládací  kabely „Cablecraft―. 
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7.3.4 Vztlakové klapky 
 

Jsou ruční, mechanické s pákou 

ovládání na konzole mezi sedadly 

posádky. Páka má 4 polohy: 

zasunutou, vzletovou s úhlem 

vychýlení klapky 15 , mezi polohu 

24  a přistávací polohu 35 . Polohy 

páky se zajišťují výchylkou do 

příslušného zářezu.  

 

 

 

 

 

 

Páka ovládání klapek (1) se nachází na střední konzole mezi sedadly. V 

jednotlivých provozních polohách se aretuje bočním vychýlením do 

příslušných poloh v krytu střední konzoly, kde je dotlačována pruţinou. Od 

páky ovládání vede táhlo (3) k torzní tyči (5), která symetricky přenáší pohyb 

na obě klapky. Torzní tyč (5) je uloţena na třech kluzných loţiskách (7). 

Spojení torzní tyče s klapkami zabezpečují dvě krátké táhla (6) s nastavitelnými 

koncovkami. Tyto koncovky umoţňují nastavování symetrie výchylek obou 

klapek. Táhla (6) se s pákou klapky spojují demontovatelným čepem 

zajištěným závlačkou. Přístup k tomuto spoji se získá vychýlením klapky do 

maximální dolní přistávací  polohy.  
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7.3.5 Vyvažování / trim/ 
Je ruční páka vyváţení na středovém tunelu, která pomocí pruţiny zavadí do 

řízení vyvaţovací sílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.3.6 Ovládání brzd  
 

 Je na středovém tunelu a ovládá současně obě brzdy kol hlavního   

podvozku.páka je vybavena aretační polohou pro parkovací reţim brz. 

Kola hlavního podvozku jsou brzděna  kotoučovými  brzdami. Kotouče jsou 

s náboji kola spojeny třemi šrouby. Válce brzd jsou ovládány tlakem brzdové 

kapaliny, kde zdrojem tlaku je hlavní brzdový válec. Hlavní válec je ovládaný 

pákou brzdy   umístěnou na střední konzole mezi sedadly posádky. Tlaková 

kapalina je rozváděna  hadicovým vedením.Páku brzdy je moţno za aretovat 

v zadní zabrzděné poloze čímţ slouţí jako brzda parkovací.  
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7.4 Přístrojová  deska – rozmístnění přístrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 EFIS Dynon D100 20 Jističe 

2 EMS Dynon D 120 21 Zásuvka 12V 

3 GPS 22 Ovladač vypínače vlečného zařízení 

4 Magneta 23 Ovladač přípusť motoru 

5 Starter 24 Ovladač záchranného systému 

6 Hlavní vypínač 25 Ovladač klapky olej. chladiče 

7 Hlavní vypínač avioniky 26 Ovladač předehřevu karburátorů 

8 Vypínač palivového čerpadla 27 Ovladač topení 

9 Úsekové spínače 28 Ovladač sytiče 

10 Kontrolky 29 Ovladač vztlakových klapek 

11 Teplota v airboxu 30 Ovladač trimu 

12 Rychloměr 31 Palivový kohout 

13 Výškoměr 32 Ovladač brzd 

14 Regulátor vrtule 33 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

15 Mag. kompas 34 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

16 Radiostanice 35 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

17 Odpovídač 36 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

18 Intercom 37 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

19 Otáčkoměr 38 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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7.5 Systém přistávacího zařízení – pevný podvozek 

 

Kola pevného podvozku -  jsou odpruţené laminátovými vzpěrami, které jsou 

uchycené v zesilněných ţebrech centroplánu.Na hlavním podvozku jsou 

namontována lanka pro odvod statické elektřiny. 

Přední podvozková noha -  je řiditelná pomocí pedálů směrového řízení. Je 

uchycená objímkami na poţární stěně a odpruţená gumovým blokem 

a gumovými lanky. 

Podvozek můţe být opatřen aerodynamickým zakapotováním.    

 

          

7.5.1.  Brzdový systém -  hlavního podvozku   

Kola hlavního podvozku opatřena kotoučovými jednolistovými brzdami jsou 

brzděna hydraulickým brzdovým systémem s hlavním brzdovým válcem 

umístěným za sedadly, který je ovládaný pákou brzdy umístěnou na střední 

konzole mezi sedadly. Tato páka se dá aretovat v parkovací poloze. 

Kolo předního podvozku není brzděno. Je vybaveno třecím páskem gumy, aby 

nedocházelo k aerodynamickému roztáčení kola za letu a případnému 

rozkmitávání směrového řízení. 

 

7.5.2. Pneumatiky hlavního podvozku – huštění. 

Hlavní podvozek -   pneumatiky rozměr 350 x 140 mm, huštění na 250 kpa. 

Přední podvozek -   pneumatika rozměr 320 x 120 mm, huštění na 200 kpa.  

Kryty kol pevného podvozku se dají odmontovat za účelem přístupu k plnícímu 

ventilu pneumatik.  
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7.6 Sedadla a upínací bezpečnostní pásy 

Sedadla jsou nestavitelná a jsou přišroubovaná ke konstrukci trupu. 

Opěradlo je vlepeno do konstrukce trupu jako příčka. Upínací 

bezpečnostní pásy jsou čtyřbodové, upevněné do bočních panelů 

sedadel a do výztuhy za opěradly sedadel.  Bezpečnostní pásy se 

upínají po zapnutí centrálního zámku utahováním jednotlivých 

popruhů. Je důleţité, aby dolní popruh po upnutí procházel nad zády 

pilota. 

 

7.7 Zavazadlový prostor 

Prostor na ukládání zavazadel se nachází za opěradly. Před pouţitím 

tohoto prostoru se musí stanovit jeho maximální zátěţ s ohledem na 

omezení hmotnosti a polohy těţiště ultralehkého letadla (viz kapitola 

6). Těţší předměty je dobré dávat vţdy co nejvíce dopředu 

a připevnit popruhami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Zavazadlovým prostorem prochází torzní trubka náhonu 

vztlakových klapek. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu 

zablokování zavazadly. 
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                     7.8.   Dveře, okna, východy 

Kryt pilotní kabiny je jednodílný a po uvolnění zámku pohybem páky dopředu 

se odklápí  směrem dopředu. Jeho váha je při odklápění vyvaţována 

vzduchovými vzpěrami. Při otvírání krytu se doporučuje přidrţet ho rukou, aby 

v krajní poloze nenaráţel příliš prudce.  Rám krytu je kompozitový se 

zakomponovanými větracími kanálky, do kterých proudí vzduch otvory po 

stranách krytu. Tyto otvory slouţí také jako madla při otvírání krytu. Kryt se 

jistí jedním zámkem umístněným nahoře v rovině symetrie trupu zasunutím 

jeho páky směrem dozadu  

Kryt kabiny s neděleným akrylovým sklem  je zavěšený vpředu  pomocí dvou 

čepů ke konstrukci trupu a otvírá se směrem dopředu. V otevřené poloze je 

podpíraný dvěma plynovýma pruţinami. Rám krytu  je vytvarovaný jako dutý 

laminátový profil, přes který můţe proudit čerstvý větrací vzduch. 

Lapač vzduchu na větrání se nachází v zadní části krytu a slouţí současně jako 

madlo na otvírání a zavírání krytu. Vzduch větrání je vedený dutinou rámu 

ke stavitelným tryskám na obou stranách kabiny. Na levé straně skla je 

umístěno posuvné okénko.Uzávěr krytu kabiny se nachází v rovině symetrie 

trupu  a je přístupný z obou sedadel. Čep uzávěru je vytvořený jako západka 

s tlačící pruţinou.Vedle uzávěru je umístěný zámek s klíčem,  kterým je moţné 

kryt kabiny uzamknout,  

Správně zajištěná kabina musí 

mít červený signalizační 

kroužek na táhlu zajištění 

kabiny v dorazové zadní 

poloze!!!! 

                                                        

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Kabinu nenechávejte bez dozoru otevřenou. Poryv větru 

nebo ofouknutí od jiného pojíždějícího letadla může 

překryt poškodit 
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7.9. Větrání a topení kabiny 

Větrání kabiny je zabezpečené 

dvěma způsoby: 

 

Větrání dynamickým tlakem 

odebíraným lapačem NACA 

umístěným na boku krytu kabiny.  

 

 

 

 

 
Vzduch je vedený dutým profilem 

k regulačním tryskám a přes malé 

otvory na přední plochu krytu 

kabiny. 

Posuvným větracím okénkem na 

levé straně krytu kabiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulační a 

stavitelná tryska 

Regulační 

klapky předního 

ofuku skla 
kabiny 
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Topení 

 
Černý ovládač na středním panelu palubní desky. Ovládání topení 

v kabině ovládá klapku vstupu teplého vzduchu do kabiny. Pokud je ovladač 

v kabině v poloze zasunutý je klapka přívodu teplého vzduchu do kabiny 

zavřená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovladač topení výdech teplého vzduchu 

u pedálů. 
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7.10.     Pohonná jednotka 

7.10.1      Motor 

UPOZORNĚNÍ 
Před jakýmkoliv zásahem na motoru se podrobně seznamte s Návodem 

na použití a údržbu motoru ROTAX 912. 

 

Do letadla Dynamic WT 9 se montuje plochý čtyřválcový čtyřtaktní motor 

ROTAX 912 UL/A/F pro verze Basic a Travel s výkonem 59,6 kW, ROTAX 

912 ULS/S pro verze Club, Speed, s výkonem 73 kW s pevnou nebo elektricky 

stavitelnou vrtulí. Motory ROTAX 912 UL a ROTAX 912 ULS jsou určeny 

pro ultralehká letadla, nejsou však certifikovány jako letecké motory. Tuto 

skutečnost je třeba mít na zřeteli při volbě tratě letu. 

Popis 

Motor je 4-válcový, 4-dobový se suchým karterem, hydraulickými ventilovými 

tyčemi, elektronickým dvojitým zapalováním, elektrickým startérem 

a reduktorem. Popis uspořádání je uvedený v Návodu na pouţití motoru 

ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S. Motor s výkonem 59,6 kW 

a s výkonem 73 kW  se odlišuje navenek jen barvou víček hlav válců a to u 912 

UL/A/F černou a 912 ULS/S zelenou. 

   

Chlazení motoru je kombinované. Hlavy válců jsou chlazeny kapalinou    

s předepsaným sloţením podle Návodu na pouţití motoru ROTAX 912     

UL/A/F,  ROTAX 912 ULS/S. Kromě nemrznoucí směsi jsou v kapalině ještě 

přísady  proti korozi a usazování vápníku. Výměnu kapaliny provádět podle 

Návodu na pouţití motoru ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX  912 ULS/S.   
Periodické kontroly a údrţba s výměnou oleje motoru se provádí v časových 

intervalech 25 a 100 hodin podle pokynů údrţbové příručky. Výměna svíček 

zapalování se provádí po kaţdých 200 hodinách provozu. 

Kryt motoru se otvírá otočením rychlouzávěrů o čtvrť otočky proti směru 

pohybu hodinových ručiček. Je potřeba pouţít vhodný šroubovák a tím 

pracovat tak opatrně, aby nesklouzl  a nepoškrábal lak krytu. Doporučujeme 

začít v zadním rohu a ten jemně nadzdvihnout . 
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Po odstranění krytu se motor kontroluje takto: 

1. Kontrola mnoţství oleje: Před vlastní kontrolou hladiny oleje je potřeba 

      několikrát ručně protočit vrtulí ve směru otáčení, aţ do charakteristického  

     „odříhnutí― motoru. Následně odstranit víko olejové nádrţe (3).  

      Hladina   oleje by  se měla nacházet mezi ryskami kontrolní měrky 

     (v horní polovině).  

 

2. Mnoţství chladící kapaliny je moţno zkontrolovat po otevření víka      

vyrovnávací nádobky chladící kapaliny (7) Obr. 12 – pohonná jednotka. 

Dolní část krytu motoru se demontuje po odpojení olejového chladiče a 

odšroubování čtyř šroubů, popis demontáţe viz: Technický popis 

ustanovení 1.6.10.5.  

 

3. Tato část krytu se demontuje jen u prohlídek po 50 hodinách. 

 

 

 

7.10.2. Vrtule 
Standardně je letadlo vybaveno pevnou na zemi stavitelnou třílistou vrtulí typ 

SR 200. 

Vrtule SR 2000( SR3000) je trojlistá o průměru 1,70 m, za letu elektricky 

stavitelná, letecká vrtule smíšené konstrukce (volitelné vybavení).  

Úhel nastavení listů je přestavovaný servo motorkem ovládaným z kabiny a 

můţe být plynule měněn v rozsahu od minimálního úhlu určeného na vzlet aţ 

po maximální úhel.Vrtule můţe pracovat buď v reţimu ručního ovládání nebo 

automaticky jako vrtule stálých otáček (pokud je namontován regulátor).  

 

 

 

VÝSTRAHA 

ZKONTROLOVAT MAGNETA A HL. VYPÍNAČ VYPNUTY 

UPOZORNĚNÍ 
Při maximálním výkonu motoru a při nastavení malého úhlu nastavení 

listů můţe dojít k přetočení motoru. Je třeba sledovat otáčkoměr. Při 

motorové zkoušce, kdyţ je letadlo v klidu, nikdy nenastavujte na 

vrtuli maximální velký úhel, pokud běţí motor na maximální výkon 

(plná přípusť). Mohlo by dojít k odtrhovému flatteru na vrtuli a jejímu 

následnému poškození.  



WT-9 DYNAMIC CLUB     LETOVÁ PŘÍRUČKA       SEKCE 7   strana 7-18 

 

Revize 1                                               Datum vydání: 1.02.2008 

 

7.11.      Systémy a příslušenství pohonné jednotky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Olejová nádrţ 

2 Expanzní nádrţka chladící kapaliny 

3 Přetlaková nádrţka chladící kapaliny 

4 Airbox- předehřev karburátorů a vzduchový filtr 

5 Karburátory 

6 Chladič oleje s klapkou regulace teploty a nasávacím kanálem 

7 Palivové čerpadlo 

8 Pojistka dobíjení 

9 Regulátor dobíjení 

10 Stykač startéru 

11 Elektronika zapalování 

12 Rozvaděč chladícího vzduchu na válce 

13 Nasávání vzduchu do sání motoru 
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7.11.1. Olejová instalace motoru, specifikace oleje. 
 

Motor řady Rotax 912 má olejovou instalaci se suchou skříní. 

     Olejová instalace se skládá z: 

- olejové sběrné nádobky s měrkou stavu oleje (1) 

- olejového chladiče (2) 

- olejového čerpadla - na bloku motoru. (3) 

- olejového filtru – naboku motoru 

- čidla tlaku oleje – na bloku motoru 

- čidla teploty oleje – na bloku motoru 

- Olejového vedení ( 4) 

 
Kontrola mnoţství oleje se kontroluje pomocí měrky v zásobní nádobce. 

Správný postup u studeného motoru je následující. 

Zkontrolovat vypnuté magneta. Otevřít víčko zásobní nádobky.vrtulí motoru 

protáčet tak dlouho, dokud nedojde k ,,odříhnutí,,. Zkontrolovat stav oleje aby 

byl v mezích rysky na měrce.    
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Klapka olejového chladiče 

 

Na přání můţe být letadlo vybaveno klapkou olejového chladiče. 

Modrý ovladač -ovládání v kabině ovládá otvírání a zavírání klapky vstupu 

vzduchu procházejícího přes olejový chladič. Pokud je ovládač v kabině 

v poloze zasunutý, přívod vzduchu k olejovému chladiči je otevřený. 

 

Specifikace motorového oleje. 
 

Olej:Značkový motorový olej pro  motocyklové motory s 

přísadami pro převodovky. Nepouţívejte letecký olej ani 
přísady do oleje! 

UPOZORNĚNÍ:Při výběru vhodného motorového oleje 

respektujte pokyny v platném vydání servisní 
informace SI-912-016. 

Specifikace oleje 

— Pouţívejte pouze oleje označené podle API  "SG"nebo s vyšším 
označením! 

— Protoţe musí být mazáno velmi zatíţené ozubení reduktoru, 

jsou vyţadovány oleje pro výkonné motocyklové motory s 
přísadami pro mazání převodů. 

— Pouţití olejů s přísadami na sníţení tření je nevhodné, protoţe 

motory mají zabudovanou prokluzovou spojku a při provozu by 
mohly způsobit její prokluz. 

— Oleje pro vysoce výkonné  čtyřtaktní motocykly splňují stanovené 

poţadavky. Tyto oleje se vyrábějí jako částečně nebo plně 
syntetické. 

— Všeobecně jsou nevhodné oleje pro naftové motory z důvodu 

jejich nedostatečné tepelné stálosti a prokluzu spojky. 
 

 
 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Při použití benzínu AVGAS jsou nutné kratší 
intervaly pro výměnu oleje. Viz platné vydání 

servisní informace SI-912-016 
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Spotřeba oleje: .............. max. 0,06 l/h 

Viskozita: 

Je doporučeno pouţití více-rozsahových olejů. 

POZNÁMKA:U více-rozsahových olejů je viskozita méně 

závislá na teplotě neţ u jedno-rozsahových olejů. 
Jsou celoročně pouţitelné, zajišťují při studeném 
startu rychlejší mazání všech dílů motoru a při 
vyšších teplotách méně řídnou. 
 
Tabulka olejů  

Teplotní rozsahy sousedních SAE-tříd se překrývají, proto není 

třeba měnit olej při krátkodobých odchylkách teploty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.2.     
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Chladící systém motoru 

Chlazení motoru ROTAX 912 je provedeno kapalinou chlazenými hlavami 

válců a vzduchem chlazenými válci.Kapalinové chlazení hlav válců tvoří 
uzavřený chladící okruh s expanzní a přepadovou nádrţí. 
 

Chladící kapalina je čerpána čerpadlem poháněným od vačkového hřídele 

z chladiče k jednotlivým hlavám válců. Z hlav válců proudí nahoru a je 
sváděna do sběrače (1) . V normálním případě, kdy chladič (2) leţí pod 
motorem, je na místo sběrače montována expanzní nádrţ. 
 

Expanzní nádrţ je uzavřena zátkou (3) (s přetlakovým a zpětným ventilem). 

Při zahřátí a zvětšení objemu otevírá kapalina přetlakový ventil a můţe 
proudit slabou hadičkou do průhledné přepadové nádrţe (4). Při ochlazení 
je kapalina nasávána zpět do chladícího okruhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POZNÁMKA: Snímače teploty jsou umístěny na hlavách válců 2 a 3 . 

Měření se provádí vţdy na měřícím místě nejteplejší hlavy válců, které je 

závislé na druhu zástavby. 
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Jsou přípustné dva rozdílné druhy chladící kapaliny. 

-konvenční chladící kapalina na bázi etylenglykolu 

-chladící kapalina neobsahující vodu na bázi propylen- 

 glykolu 

 

Informace o použité chladící kapalině naleznete v na štítku 

v motorovém prostoru letadla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Respektujte pokyny výrobce chladící kapaliny. 

Konvenční chladící kapalina ve směsi s vodou nabízí výhodu vyšší 

specifické tepelné kapacity oproti kapalině neobsahující vodu. 
POZNÁMKA:Podstatná výhoda  kapaliny neobsahující vodu je ve 

vyšším bodu varu oproti konvenční směsi. 

Správné pouţití chladící kapaliny je v rozmezí provozních hodnot, 

ochrana proti tvoření par, proti zamrznutí a houstnutí. 

Při výběru vhodné chladící kapaliny respektujte 

informace uvedené v platném vydání servisní 
informace SI-912-016. 
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7.11.3.     Palivový systém 
 

Palivové nádrţe se nacházejí po obou stranách  v kořenové části křídla 

centroplánu. Schéma palivového systému je na obrázku. 

Palivo se z nádrţe dostává k palivovému kohoutu přes filtr a čerpadlo do 

karburátoru. Přebytečné palivo se dostává zpět do levé nádrţe. To sniţuje 

riziko tvoření bublin a šetří plovákové ventilky karburátoru. Odvzdušňovací 

hadice vychází z horní časti nádrţe směrem dopředu k poţární stěně a končí 

na dolním povrchu trupu za touto stěnou. 

Elektrický palivoměr se přepíná na levou nebo na pravou nádrţ a má 

oddělené varovné signální ţárovky pro rezervu paliva.Nezapomeňte na 

správné navolení přepínače podle pouţité nádrţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – nádrţ   7 – rozdělovač 

2 – filtr   8 – karburátor 

*3 – elektrické čerpadlo  *9 – tlakoměr paliva 

*4 – zpětný ventil   10 – zpětná větev 

5 – palivový ventil   11 – odvzdušnění 

6 – mechanické čerpadlo 12 – poţární stěna               

                                                      * Volitelné příslušenství 
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Palivový kohout: 
 

Třícestný palivový kohout je umístněn na středním panelu palubní desky. 

 

 

 

 

Poloha páčky doleva – otevřena levá nádrţ 

 

 

 

 

Poloha páčky doprava – otevřena pravá nádrţ 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha páčky svisle dolů – zavřené palivo 

 

 

 

 

 

Odkalení nádrží: 
 

Voda a nečistoty se z nádrţe odstraňují následujícím způsobem: 

 

1. Pod drenáţní ventil podloţit vhodnou  

nádobu. 

2. Otevřít uzávěr nádrţe. 

3. Stlačením dříku drenáţního ventilu odpustit 

z nádrţe menší   mnoţství paliva. 

4. Drenáţní ventil opět uzavřít 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Během odkalování nepoužívejte otevřený oheň. Zabraňte možnosti 

vzniku výboje statické elektřiny 
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7.11.4.  Karburátory, sytič,  předehřev karburátorů. 
 

 

Motory řady Rotax 912 jsou vybaveny dvěmi stejnotlakými karburátory značky 

BING. Kaţdý karburátor je pro dva válce motoru . Pro bezvadný chod motoru 

bez vibrací je nutné naprosto správné seřízení karburátorů. Seřízení karburátoru 

svěřte odbornému servisu, který je vybaven příslušným měřícím zařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klapka předehřevu karburátoru: Ţlutý ovladač. Ovládání v kabině ovládá 

klapku vstupu teplého vzduchu z výměníku umístěného na tlumiči výfuku do 

airboxu. Pokud je ovladač v kabině v poloze zasunutý je klapka na vstupu do 

airboxu zavřená. Aktuální teplota v airboxu je zobrazená na digitálním 

displeji na palubní desce. Displej je napájený samostatně, jako zdroj slouţí 

tuţkové baterie, které je potřeba po určitém čase vyměnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páka plynu  Páka sytiče  

Ovladač předehřevu  
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7.11.5.   Systém vytápění kabiny 
 

Vzduch pro topení se odebírá  na vstupu umístěném za chladičem 

a vede dále do pláště okolo sběrače výfuku. Ohřátý vzduch 

proudí hadicí  k regulační klapce ovládané lankem z kabiny 

letadla. 
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7.12.     Elektrický systém letadla 

V Technickém popisu příručky na provoz, údrţbu a opravu je uvedeno schéma 

elektrické instalace ve standardním vyhotovení. 

Další prvky vybavení mohou být ke schématu přidávané. 

 

Akumulátor - standardně je letadlo vybaveno 12V akumulátorem s kapacitou 

12 Ah .Akumulátor je zcela bezúdrţbový  a plynotěsný. 

 

Alternátor -motor řady Rotax 912 je vybaven alternátorem s elektronickým 

regulátorem. Výkon alternátoru je 250W/18A při max. otáčkách motoru. 

 

Palubní napájecí systém se skládá ze dvou hlavních okruhů: 

1. Master – Hlavní napájecí okruh 

2. Avionics – napájecí okruh který napájí avionické přístroje 

 

Hlavní okruh 

 - je zapínán pomocí spínače na palubní desce s označením ,,MASTER,,.¨ 

 

Napájecí okruh ,,AVIONICS,,  

- je napájen z hlavního okruhu ,,MASTER,, a spíná se příslušným jističem na 

palubní desce. 

 

Okruh dobíjení akumulátoru 

 - je jištěn pojistko v motorovém prostoru s hodnotou 30A.Pokud dojde 

k poruše na systému dobíjení, rozsvítí se signální kontrolka na palubní desce.V 

tomto okamţiku, není dobíjen akumulátor a veškerý potřebný proud je odebírán 

pouze z akumulátoru a proto hrozí jeho vybití.   

 

Jištění okruhů 

-veškeré spotřebiče na palubě letadla jsou jištěny pomocí jističů. Jističe jsou 

v sepnuté poloze zamáčknuté. Pokud dojde k výpadku jističe, vyskočí tlačítko 

jističe . 
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7.12.1.   Zapalovací soustava motoru 

Motor ROTAX 912  je vybaven 

dvojitým bezkontaktním 

kondenzátorovým 

zapalováním (DCDI) s 
vestavěným generátorem. 

Zapalování je bezúdrţbový a 

nevyţaduje vnější zdroj energie. 

Dvě na generátoru umístěné 

nezávislé cívky  (1) napájí oba 

zapalovací 

okruhy. Energie je shromaţďována v kondensátorech elektronických 
modulů (2) .  Bod záţehu je řízen vţdy dvěma ze čtyřech snímačů (3),  které 
vysílají impuls k vybití kondensátorů přes primární vinutí dvojitých 
vysokonapěťových cívek (4). 

Pořadí zapalování: 1-4-2-3. 

POZNÁMKA: Pátý snímač  (5) slouţí pro otáčkoměr. 

 

7.12.1.   Seznam jističů elektrických okruhů letadla 

Letadlo je vybaveno jističi pro jednotlivé el. okruhy letadla.Pokud dojde 

k závadě na určitém okruhu letadla, tak příslušný jistič okruh odpojí, coţ je 

viditelné vyskočením tlačítka na jističi směrem ven. Zatlačením tlačítka lze 

okruh znova zapnout. Pokud dojde k opětovnému vyskočení tlačítka, tak 

závada na jištěném okruhu trvá a je nutno provést opravu.  

Generátor motoru je jištěn samostatnou pojistkou v motorovém prostoru 

letadla o hodnotě 30A. 
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Tabulka jednotlivých okruhů ( číslováno z leva doprava ) 

 

7.13.    Pitot-statický systém letadla  

Snímač celkového tlaku se nachází na náběţné hraně pravého křídla. Od 

snímače vede hadička přes dutinu křídla a centroplánu do kabiny k přístroji. 

Statický tlak se snímá po obou stranách trupu za kabinou. Otvory snímače se 

musí udrţovat čisté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Avionics spínač 14 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 Palivové čerpadlo 15 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3 Zábleskové majáky 16 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4 Poziční světla 17 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5 Vrtule 18 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6 Radiostanice 19 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7 Odpovídač 20 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

8 GPS 21 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

9 EFIS D 100 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

10 EMS D 120 23 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

11 Samostatné přístroje 24 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

12 Kontrolky rezerva paliva 25 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

13 Zásuvka 12V 26 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Snímač statiky Snímač dynamiky 
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7.14. Záhranný systém 

Na ultralehké letadlo DYNAMIC WT 9 můţe být namontován jako 

doplňkové vybavení záchranný systém USH 520 Speed Softpack od firmy 

USH – záchranné systémy s.r.o Praha. Tento záchranný systém je určený pro 

ultralehká letadla s maximální hmotností do 520 kg a maximální rychlost 

pouţití je do 300 km/h. Je pouţitý trikonický typ padáku s 30 padákovými 

šňůrami s plochou 105 m
2
, na sníţení dynamického namáhání je pouţitý 

slider. Rychlost klesání otevřeného padáku je 6,5 m/s. Rozměr kontejneru je 

260 x 150 x 500mm. V záchranném systému je pouţitý raketový motor typu 

UPI – PFE – 400 (tuhá pohonná hmota) s celkovým impulsem 400 Ns, 

s časem hoření 0,85 sekundy. Celková doba ţivotnosti záchranného systému 

je 10 let s intervalem mezi přebalováním 5 let.  

 

 

 

 

Ovladač záchranného systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryt záchranného systému 
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7.15. Základní palubní přístroje  

Palubními přístroji jsou veškeré přístroje které slouţí k indikaci letových a 

motorových údajů. 

Palubními elektronickými přístroji jsou palubní radiostanice a intercom. Tato 

zařízení musí být propojená se soupravou sluchátek s mikrofonem a anténou. 

Přidání dalších přístrojů jako VOR, GPS, odpovídač a pod. je moţné. Je však 

třeba mít na zřeteli, ţe další přístroje změní prázdnou hmotnost a polohu 

těţiště ultralehkého letadla. 

Bliţší údaje je moţné najít v příslušných příručkách jednotlivých přístrojů a v 

sekci 9 této příručky. 

 

7.15.1   Rychloměr 

Rychloměr jako, kaţdý přístroj pracuje  s určitou chybou, která je uvedena 

kapitole 5.2.1 této příručky.Při pochybnostech, ţe chyba přístroje se změnila 

ihned kontaktujte servis. 

Při letu v zimních  podmínkách nebo silném dešti můţe dojít k zamrznutí 

přístroje.To se projevuje ,,ztuhnutím,, ručičky přístroje na určité 

hodnotě.Pokud k tomuto jevu dojde přejděte na orientační rychlost letu podle 

GPS a pokračujte na nejbliţší letiště, kde provedete bezpečnostní 

přistání.Pozor – rychlost na GPS je pouze hrubě orientační,velmi záleţí na 

síle větru a kurzu letu.Pilot správně přeškolený musí být schopen letadlo 

pilotovat i  s nefunkční rychloměrem !!!! 

Provozní rychloměr je součástí EFIS D-100. Jako záloţní rychloměr je 

montován jedno-ručičkový rychloměr cejchovaný v km/h. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
Při parkování letadla venku na ostrém slunci kabinu zakrývejte 

příslušnou plachtou. Teplota v kabině na slunci může dosahovat 

vysokých teplot a v krajním případě poškodit namontované přístroje. 

VÝSTRAHA 

Rychloměr záloţní i hlavni v EFIS D100 jsou připojeny na stejné vedení 

pitot-statického tlaku.V případě poruchy (zamrznutí, netěsnosti) nebude 

ani záloţní výškoměr ukazovat správnou výšku.Záloţní mechanický 

výškoměr je určen pouze jako informativní pro případ výpadku 

 EFIS D-100. 
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7.15.2     Výškoměr 

Provozní výškoměr je součástí EFIS D-100. Jako záloţní výškoměr je 

montován jedno-ručičkový výškoměr který je cejchován ve Ft a stupnice 

tlaku v mba. 

  

 

7.15.3     Magnetický kompas 

Montovaný magnetický kompas je  zkompenzován z výrobního závodu.Je 

nutné jednou ročně při pravidelné prohlídce letadla provést novou 

kompenzaci přístroje.Tuto kompenzaci je nutné provést i při kaţdé změně 

zástavby přístrojů a jiného vybavení letadla.Kompenzaci vyţádejte u servisu 

letadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 

   Výškoměr záloţní i hlavni v EFIS D100 jsou připojeny na stejné vedení 

pitot-statického tlaku.V případě poruchy ( zamrznutí, netěsnosti) nebude 

ani záloţní výškoměr ukazovat správnou výšku.Záloţní mechanický 

výškoměr je určen pouze jako informativní pro případ výpadku EFIS D-

100.     

 

VÝSTRAHA    

Nepřibliţujte magnetické předměty ke kompasu. Na kompas se nevěší 

sluchátka, mají siné magnety. Můţe to vést k přemagnetování 

kompasu a k jeho nesprávné indikaci. 
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7.15.4. Otáčkoměr motoru 

Mechanicko elektronický otáčkoměr, snímá impulzy z cívky, který je součástí 

statoru generátoru motoru. Tyto impulsy jsou elektronicky převedeny na 

indikátor, který je umístněn na palubní desce. 

Indikované jednotky jsou: ot/ min 

Napájení otáčkoměru je pomocí jističe EMS ze základního napájecího okruhu 

,,MASTER,,. Při jeho výpadku nebude přístroj indikovat. 
 

7.15.5. Teploměr oleje motoru 

Mechanicko elektronický teploměr, snímá teplotu oleje na vstupu do olejového 

čerpadla pomocí odporového čidla, které je součástí příslušenství motoru. 

Tento signál je elektronicky převeden na indikátor, který je umístněn na 

palubní desce. 

Indikované jednotky jsou: °C 

Napájení teploměru je pomocí jističe EMS ze základního napájecího okruhu 

,,MASTER,,. Při jeho výpadku nebude přístroj indikovat. 
 

7.15.6. Teploměr hlav motoru 

Mechanicko elektronický teploměr, snímá teplotu oleje na zadní pravé hlavě 

motoru pomocí odporového čidla, které je součástí příslušenství motoru. Tento 

signál je elektronicky převeden na indikátor, který je umístněn na palubní 

desce. 

Indikované jednotky jsou: °C 

Napájení teploměru je pomocí jističe EMS ze základního napájecího okruhu 

,,MASTER,,. Při jeho výpadku nebude přístroj indikovat. 

 

7.15.7. Tlakoměr oleje motoru 

Mechanicko elektronický teploměr, snímá tlak oleje na výstupu z olejového 

čerpadla pomocí odporového čidla, které je součástí příslušenství motoru. 

Tento signál je elektronicky převeden na indikátor, který je umístněn na 

palubní desce. 

Indikované jednotky jsou: Bar 

Napájení teploměru je pomocí jističe EMS ze základního napájecího okruhu 

,,MASTER,,. Při jeho výpadku nebude přístroj indikovat. 
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8.1 Úvod 

Tato sekce obsahuje doporučení výrobce na správnou obsluhu ultralehkého 

letadla na zemi. Poskytuje také doporučení pro ošetřování a údržbu, kterými by 

se zabezpečila požadovaná výkonnost a spolehlivost. 

Pravidelná údržba a čištění  motoru, vrtule, křídel a draku ultralehkého letadla 

je předpokladem pro bezpečný letový provoz. Musí se vykonávat 

v pravidelných časových intervalech podle intenzity provozu a vlivu prostředí. 

Aby se zabránilo znečištění povrchu letadla prachem, měl by se povrch draku 

chránit lehkou plastovou fólií nebo látkou. Kontrolní otvory pro motor, nádrže 

a rychloměr by se měli před odstavením zakrýt před možností vniknutí cizích 

předmětů (hmyz, ptactvo). 

Místo odstavení ultralehkého letadla by mělo být chráněno před slunečním 

zářením, účinky větru a vlhkosti. Pokud bude letoun parkován venku, dojde k 

rychlému opotřebení škodlivými účinky slunce, vlhkosti a větru. Sluneční 

záření může koncentrací paprsků a optickým působením krytu kabiny způsobit 

vznik bodových ohřevů s vysokou teplotou, které mohou poškodit povrch 

prostoru kabiny a čalounění (a to nejen v letních měsících). 

 

POZNÁMKA 

Pro lepší ochranu před bodovým zatížením povrchu letadla dodržujte 

následující pokyny: 

- Neopírejte se o povrch letadla loktem nebo kolenem. 

- Nenastupujte na nástupní plochu v botách s ostrými podpadky. 
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8.2 Periodické prohlídky letadla Dynamic WT-9 

8.2.1      Pohonná jednotka 
Na motoru  se periodické prohlídky a údržba provádějí podle pokynů 

uvedených v  Návodu na použití motoru ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 

ULS/S.   

 

Denní prohlídka – provádí se podle pokynů uvedných v ustanovení 

    4.4 Sekce 4 předletová prohlídka 

25-hodinová prohlídka – provádí se po 25  2  hodinách provozu podle     

postupu uvedeného v Návodu na použití motoru 

ROTAX 912.   

50-hodinová prohlídka – provádí se po 50  3 hodinách provozu podle 

postupu uvedeného v Návodu na použití motoru 

ROTAX 912.   

100-hodinová prohlídka – provádí se  po 100  10 hodinách provozu nebo  

jednouročně podle Návodu na použití motoru 

ROTAX 912 . Další kontroly se provádí každých 

100 hodin.  

                                             . 

Celkový počet hodin do generální opravy – 1500 hodin nebo 15 roků 

 

Výměna oleje 

provádí se podle Návodu na použití motoru ROTAX 912 UL / 912 ULS.  

Vypouštěcí otvor oleje se nachází na spodku nádrže. Olejový filtr se nachází na 

levé straně vedle reduktoru. Vyměněný filtr by se měl za účelem kontroly 

rozřezat a filtrovou vložku phlédnout zda nejsou přítomna cizí tělesa a jiné 

nečistoty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA 

Dodržujte ekologické normy pro zacházení se starým motorovým 

olejem. 
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8.2.2. Vrtule 

Údržba vrtule se omezuje na čištění a na prohlídku jednotlivých listů za účelem 

zjištění případných poškození, trhlin a škrábanců. V případě znečištění vrtule 

umyjte povrch hadříkem namočeným ve vlažné vodě s přídavkem běžného 

saponátu. Oprava listů přichází do úvahy až po zjištění velmi opotřebovaného 

stavu povrchu. V takovém případě je potřeba se spojit s výrobcem, popřípadě 

získat aktuální podklady k případné opravě. Stavící mechanismus udržovat 

podle pokynů uvedených v Uživatelské příručce elektricky stavitelné letecké 

vrtule SR 3000. Všechny šrouby dotahovat momentovým klíčem předepsaným 

momentem. Házení špiček vrtule nesmí být větší než 5 mm. 

 

 

 

 

 

Celkový počet hodin do generální opravy – 1500 hodin provozu 

VÝSTRAHA 
Při čištění vrtule nepouţívejte tlakovou vodu, zabraňte vniknutí vody do 

loţisek vrtulových listů. 

UPOZORNĚNÍ 

Údrţbu vrtule provádějte podle Návodu na pouţití pro vrtuli  SR 3000. 



WT-9 DYNAMIC CLUB     LETOVÁ PŘÍRUČKA       SEKCE 8   strana 8-5 

 

Revize 1                                               Datum vydání: 1.02.2008 

 

8.2.3 Drak 
  

Denní prohlídka 

 – provádí se podle pokynů uvedených v  

    ustanovení 4.4 Sekce 4 - předletová prohlídka 

 

25-hodinová prohlídka  

 - provádí se při 25  2 hodinách společně s prohlídkou           

motoru podle příručky na údržbu. 

 

50-hodinová prohlídka 

 - provádí se při 50  3 hodinách společně s prohlídkou  motoru podle příručky 

na údržbu. Rozsah prohlídky je stejný jako u 25-hodinové prohlídky, 

rozšířená  o následující práce: 

1. Podvozek: Kontrola upevňovacích míst podvozkových noh 

v centroplánu a v trupu, ovládání přední nohy, brzd , pneumatik.  

2. Vnější kontrola povrchu, náhonů kormidel, táhel, kloubových 

hlav, závěsů, řídících lanek, pomocné ostruhové pružiny. 

Úsporné promazání závěsů kormidel. Očištění a jemné 

naolejování pístnic vzduchových pružin krytu kabiny. 

3. Přes otvor v příčce trupu za kabinou: zkontrolovat vedení lanek, 

promazání ložisek pák výškového řízení. 

4. Stav nabití baterie, vyčištění. 

5. Pohonná jednotka - zkontrolovat hadicové vedení na těsnost, 

správné upevnění a možnost otěru, gumovou přírubu 

vzduchového filtru na přítomnost trhlin. Výfuková kolena, 

potrubí a upevňovací místa zkontrolovat na přítomnost trhlin 

(napínací pásky jen lehko dotahovat s ohledem na tepelnou 

roztažnost). Naolejovat lanovody ke karburátoru a sytiči (viz. 

příručka na údržbu motoru ROTAX ). 

6. Kontrola zásoby brzdové kapaliny v hlavním brzdovém válci za 

trupovou příčkou. Zkouška funkčnosti brzd. 

7. Nastavení kormidel - pro kontrolu výchylek kormidel viz. 

protokol o naměřených výchylkách uvedený v Příručce na údržbu 

ultralehkého letadla DYNAMIC WT 9.  
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100-hodinová prohlídka  - se vykonává po 100  10 hodinách 

provozu nebo jednou ročně. Musí být provedena odborným 

personálem. Rozsah prohlídky je stejný jako u 50-hodinové 

prohlídky rozšířená o následující práce: 

1. Dokonalé vyčištění letadla 

2. Kontrola povrchu na mechanické  poškození a trhliny 

3. Zvláštní pozornost věnovat: 

- Podvozku a jeho upevnění v centroplánu 

- Spojovacím místům křídla - trup, stav konce nosníku 

- Motorovému lůžku, místům svarů, gumovým 

silentblokům, čepovým spojům, spojům motorového 

lůžka s trupovou příčkou 

4. Kontrola: elektrické instalace, napětí baterie, stav nabití, funkce 

signálních žárovek, funkce palivoměrů,  drenáž nádrže, palivové 

filtry 

5. Zraková kontrola přístrojů a avioniky (přípojky,zástrčky) 

a zkouška funkčnosti 

6. Promazání podle mazacího plánu 

7. Kontrola hydraulické kapaliny, výměna po 200 hodinách nebo 2 

letech  (Shell Aero Fluid) 

8. Výměna pneumatik po zhodnocení jejich stavu  
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Plán mazání 
 

Používat jen tuky nebo olej neobsahující kyseliny. Maziva používat úsporně, 

aby se neznečišťoval drak. 

-  Ložiska kol kontrolovat a podle potřeby vyčistit a namazat každé 2 roky. 

-  Ložiska přední podvozkové nohy mazat dvakrát do roka 

 

Přesný Mazací plán je uvedený v Technickém popisu v ustanovení 3.8.3 

 

Lehce promazat:     Spojovací čepy hlavního a pomocného nosníku 

                               Osy kol přední podvozkové nohy 

     Vodící trubku páky klapek 

      Čepy přední podvozkové nohy, uložení pružných prvků 

 

Úsporně promazat:  Závěsy kormidel, pohyblivé části řízení, ložiska křidýlek,             

pedály a brzdovou páku, lanovody k motoru. 

 

Baterie 
 

Pohonná jednotka je vybavena generátorem, který během letu dobíjí baterii. 

Baterie je v suchém vyhotovení, zabezpečená proti vytečení, utěsněná proti 

plynům (Dryfit / Gel – Elektrolyt ) a bezúdržbová. 

Kontrola se proto omezuje na venkovní kontrolu neporušenosti, správné 

upevnění a očištění, případně na zjištění zda nedochází k vytékání elektrolytu. 

Elektrolyt obsahuje leptavou kyselinu sírovou, což může vést k těžkým škodám 

na draku a vybavení. 

 

 

Základní stanovená ţivotnost draku – 3000 letových hodin.  

Po dosažení stanovené základní životnosti následuje prohlídka na stanovení 

prodloužení životnosti. Způsob prohlídky předepíše výrobce samostatným 

bulletinem. 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Baterii lze dobíjet pouze speciální nabíječkou, která má  automatické vypnutí 

při nabití baterie. Bez této automatiky hrozí vážné poškození baterie. 

Nabíječku možno objednat u dovozce. 
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8.3 Úpravy nebo opravy ultralehkého letadla 

Držitel může provádět opravy, které se omezují na výměnu chybných 

součástek. K tomu se smí používat pouze originální náhradní díly. 

Poškození povrchu mohou být opravované jen odborně způsobilým 

personálem, podle schválených postupů. 

 

Nedostatky nebo technické závady, které představují slabá místa konstrukce či 

výroby, se mají hlásit výrobci nebo správci typu. 

 

8.4 Pozemní obsluha / Doprava po cestě  

Ultralehká letadla jsou podle zkušeností více namáhaná na zemi než ve 

vzduchu. I když je konstrukce ultralehkého letadla navrhována na letové 

zatížení, může vzniknout potenciální ohrožení bezpečnosti.  

Vysoké zrychlení se vyskytují při tvrdých přistáních, během pojíždění na 

nerovném povrchu a během jízdy po cestě plné výmolů. Je potřebné se vyhýbat 

zbytečné dopravě po cestě. 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Po provedení větších oprav, montáži dodatečných zařízení a novém lakování 

se musí udělat nové vážení ultralehkého letadla za účelem zjištění nové 

polohy těžiště a kontroly jeho povoleného rozsahu. 

UPOZORNĚNÍ 

Na ukotvení letadla na zemi pouţít oka, která se zašroubují do závitových 

hnízd na dolním povrchu křídla cca v půlce rozpětí křídla. Dodatečně 

ukotvit přední  podvozkovou nohu.       

                   Pouţívat jen oka dodané výrobcem letadla! 

UPOZORNĚNÍ 

Letadlo tahat jen u kořene vrtule, v ţádném případě ne za konce křídel 

nebo za kormidla. U výrobce je moţnost objednat originální vlečnou ojku 

na tahání. 
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8.5 Čištění a ošetřování 

Pravidelné ošetřování a čistota pohonné jednotky, vrtule, křídel a draku 

ultralehkého letadla je prvním předpokladem bezpečnosti provozu. Časové 

intervaly čištění třeba přizpůsobit intenzitě použití a vlivu počasí. 

Nečistoty na povrchu mohou být odstraňovány čistou vodou, případně 

s přídavkem čistících prostředků. Nečistoty nechat nejprve vodou dostatečně 

dlouho „změkčit“ a potom smývat dostatečným množstvím vody. 

Zvláště pozorně je třeba postupovat při čištění krytu kabiny, kde se musí použít 

měkké a čisté látky. Po umytí dbát na to, aby se všechny mokré časti mohly 

dobře vysušit. 

 

 

 

 

 

 

 

               

UPOZORNĚNÍ 

V ţádném případě na čištění povrchu krytu kabiny nepouţívat benzín, 

rozpouštědla nebo jiné lihové čistící prostředky. Acryl pouţitý na kryt se po 

styku s těmito kapalinami stává křehkým, coţ můţe vést k tvorbě trhlin 

a jeho zničení. 

   

UPOZORNĚNÍ 

Pouţití nevhodných čistících prostředků můţe způsobit sníţení průhlednosti 

a pevnosti plexi krytu kabiny. 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Na čištění povrchu letadla nepouţívejte tlakovou vodu. 
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8.6 Zimní provoz 

Chladící systém hlav válců motoru je naplněný směsí  nemrznoucí kapaliny 

a vody, která zaručuje ochranu před zamrznutím do -18  C. Před příchodem 

silných mrazů se musí pomocí hustoměru změřit hustota respektive teplota 

mrznutí směsi a neriskovat poruchu chladiče a chladícího systému tvorbou 

ledu. 

Když zimní teploty klesnou pod tuto hodnotu, musí se chladící kapalina buď 

vypustit nebo nahradit čistou nemrznoucí  směsí, která zabezpečí ochranu i při 

nižších teplotách. Vzhledem ke stárnutí a tím poklesu schopnosti ochrany se 

musí chladící kapalina měnit každý druhý rok. Bližší údaje jsou uvedeny 

v Návodu na použití pro motor ROTAX 912. 

Během zimního provozu se zpravidla nedosáhne požadované provozní teploty 

oleje a chladící kapaliny. Teplota oleje musí být bezpodmínečně vyšší než 

90 C, jinak dochází v motoru k tvorbě kondenzátu a následné korozi. 

Olejový chladič se proto musí částečně zakrýt.  

Vodní chladič je také potřeba překrýt vhodným způsobem. Při výrazně nízkých 

teplotách je potřeba tepelně izolovat olejovou nádrž. 

 

Pokud se v zimě provozuje ultralehké letadlo s pevným podvozkem na 

zledovatělém nebo ztvrdnutém povrchu dráhy, doporučuje se odstranit kapoty 

kol, aby se zabránilo jejich poškození. Je třeba dbát na to, aby se v zadní části 

krytů nehromadil sníh a zamrznutím nebránil kolům v pohybu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po těchto opatřeních bezpodmínečně dbát na dodrţování mezních teplot 

chladící kapaliny / hlav válců a také oleje. 

POZNÁMKA 

Doporučuje se montáž klapky olejového chladiče, kterou výrobce montuje 

jako volitelné příslušenství. 
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8.7.   Demontáţ a montáţ křídel letadla. 
 

 

Pro účely transportu nebo ušetření místa v hangáru je možné demontovat 

křídla.Montáž a demontáž křídla by měli provádět minimálně dva lidé. Montáž 

je popsaná pro pravé křídlo, pro levé platí identický postup. Před montáží je 

potřeba prohlédnout všechny spoje, vyčistit kování popřípadě promazat. 

Všechny čepy jemně promazat. 

Montáţ: 

1. Pahýl nosníku křídla zasunout do otvoru hlavního nosníku centroplánu 

trupu tak, aby mezi okraji křídla a centroplánu zůstala mezera široká cca. 

100 mm (obr.3), zapojit hadici rychloměrného systému a osvětlení (pokud 

je jím letadlo výbaveno). 

2. Zasunout křídlo na doraz k centroplánu. Zabezpečit správné zasunutí čepu 

závěsu prodloužené vztlakové klapky do kování centroplánu. Dbát na to, 

aby hadice rychloměrného systému zůstala nezalomená. 

3. Zasunout vnitřní hlavní čep (1) spojení pahýl nosníku křídla 

s centroplánem (v kabině posádky), čep zajistit založením do 

zajišťovacího ucha a provlečením pojistné jehly. 

4. Zasuňte pomocný čep (3) přes kování na pomocném nosníku a zajistěte ho 

podle výše uvedeného popisu. 

5. Zasuňte vnější hlavní čep (2) spojení pahýlu nosníku křídla 

s centrolpánem. Vnější čep (2) se zasouvá přes montážní otvor na dolním 

povrchu křídla. Čep zajistěte podle výše uvedeného popisu. 

6. Vysuňte ovládací páku klapek v kabině dozadu a sklopte klapku do max. 

dolní polohy. Zasuňte spojovací čep táhla vztlakové klapky. 

7. Zajistěte čep vztlakových klapek závlačkou (Obr. 5). 

8. Našroubujte samojistící matku M6 s podložkou na čep páky klapky(obr. 

5). 

9. Spojit táhlo křidýlek s táhlem centroplánu a šroub zajistit korunkovou 

matkou a jehlou (obr. 4) 

10. Zkontrolujte zajištění všech čepů. 

11. Zakrýt montážní otvor na spodní straně křídla a přelepit páskou. 

12. Opakujte postup s druhým křídlem, nakonec mezeru mezi křídlem 

a centroplánem přelepte lepící páskou. 
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Poloha spojů pro klapku a křidélko 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Umístění a zajištění spojovacího čepu klapek, umístění samojistící matice  M6  

 s podložkou na čepu závěsu klapky 

     

 

 
 

 

čep táhla klapek 

samojistící matice 

M6 a podložka 
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Vnější hlavní spojovací čep křídla a spoj táhla křidýlek pravého křídla 

 
 

 

Demontáţ křídel 

Při demontáži postupovat v opačném pořadí než při montáži křídel: 

 

  1.   Rozpojit táhlo křidélek od táhla centroplánu 

         2.   Odstranit lepící pásky mezery mezi křídlem a centroplánem. Odjistit spoje                 

náhonu klapek. 

  3.  Vytáhnout čepy konce křídla a pomocný zadní čep. 

         4. Povytáhnout křídlo z centroplánu na vzdálenost cca. 100 mm a odpojit 

hadici od Pitotovy trubice (pokud je namontované koncové světlo křídla, 

rozpojit také spojku elektrických vodičů).  

 5.  Vysunout křídlo z centroplánu a uložit na měkkou podložku. 
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SEKCE  9 

 

DOPLŇKY 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-kap. Název strana 

9.0. Úvod 9.0.-2 

9.1. Intercom  Flightcom MC 403 9.1.-1 

9.2. Radiostanice GARMIN SL-30 9.2.-1 

9.3. Odpovídač Garmin 327 9.3.-1 

9.4. EFIS  DYNON D-100 9.4.-1 

9.5. EMS  DYNON D-120 9.5.-1 

9.6. Regulátor vrtule CS 1 9.6.-1 
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Úvod 

Tato sekce obsahuje příslušné doplňky potřebné k bezpečnému a 

efektivnímu provozu ultralehkého letadla, vybaveného různými 

systémy a vybavením, které nejsou součástí standardní výbavy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTRAHA 
Dále uvedené postupy ovládání jednotlivých přístrojů 

nenahrazují originální návody výrobců jednotlivých přístrojů. 

V případě nutnosti se řiďte originálními návody výrobců 

přístrojů. 

VÝSTRAHA 
Při zapnuté avionice nespouštějte motor. Proudová špička by 

mohla avionické přístroje zničit. 
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