
-2- 
 

 
 

Obsah 
 

       Str. 
 
 Všeobecn ě 4 
 Názvosloví 4 
1. Montáž a demontáž 5 
2. Manipulace na zemi 6 
3. P ředletová prohlídka 6  
4. Prohlídka po ukon čení provozu 7  
5. Hangárování 8 
6. Zp ůsob p řepravy 9 
7. Základní provozní údržba 9 
7.1 Mytí a čišt ění 9 
7.2 Promazání kluzáku 10 
7.3 Ošet řování krytu pilotního prostoru 14 
7.4 Údržba pneu a pryžových díl ů 14 
8. Periodické a provozní prohlídky 15 
8.1 Prohlídka po 100 hodinách provozu 15 
8.2 Ro ční prohlídka 17 
8.3 Prohlídka po 500 hodinách 18 
9. Ostatní prohlídky 18 
10. Záruky a reklamace 19 
11. Vážení a výpo čet polohy t ěžišt ě 20 
12. Nepoužito zám ěrn ě 22 
13. Nepoužito zám ěrn ě 23 
14. Nepoužito zám ěrn ě 24 
15. Nepoužito zám ěrn ě 25 
16. Provád ění drobných oprav 26 
16.1 Oprava laminát ů 28 
16.2 Oprava sendvi če k řídel 40 
16.3 Oprava zadní části trupu a ocasních ploch 45 
16.4 Oprava kryt ů pilotního prostoru 47 
16.5 Oprava nát ěru 49 
17. Výpis hlavních materiál ů pro opravy 53 
18. Obsluha let. palubní radiostanice LS 5 55 
19. Provedení zm ěn a dopl ňků 59 
20. Seznam platných stran 60 
 
 
 

Z8 září 2012  



-13- 
 
 

 

 

+) Použít tlakovou maznici s koncovkou na maz. 10 M 6 ČSN 
027451.4 

SP Mazací tuk SP 2 dle ČSN 656017 nebo Ciatim 201 dle GOST 
6267-52 nebo RPM Aviation Grease N.2 

OO Automobilový tuk A-00 dle ČSN 656046 

MD MD spray, univerzální mazací prost ředek 
s molybdensulfidem 

O Převodový olej OA PP7 (SAE 80) dle ČSN 656641 nebo OL-
J0, OL-P2, 0L.P8A, OD-4, OD-8 a pod. 

 

100 Prohlídka po 100 hodinách provozu 

Ložisko - rozumí se kuli čková ložiska  

Kloub - rozumí se kloubová ložiska 

Při obnovování mazadel SP a 00 je nutno ur čená místa vymýt 
benzínem od zbytk ů starého tuku št ětcem, zabránit zne čišt ění 
okolí vyplaveným tukem. Nový tuk nanášet št ětcem nebo vhodn ě 
upravenou úzkou st ěrkou nap ř. z tvrzeného papíru, injek ční 
st říka čkou a pod. 

Při promazání olejem (0) použít olejni čku s nástavcem, 
případn ě injek ční st říka čku. 

Při promazávání míst 31, 32, 33 vytla čit novým tukem A-00 
starý, okolí pe čliv ě vy čistit. 

POZOR! Není p řípustné m ěnit jednou zavedený druh mazadla! P ři 
manipulaci s mazacími tuky a oleji udržovat maximál ní 
čistotu, zabránit jejich zne čiš ťování prachem! 
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Každých 4 až 6 m ěsíc ů p řet řít povrch pryžových díl ů 
SVITPRENEM.(směs č.6295 Matador), p řípadn ě glycerinem 
(C 3H5(OH) 3). Pryžové pružiny tlumi če podvozku vym ěnit p ři 
výskytu povrchových trhlinek hlubších jak 0,5 mm. 

Musí být provedena vym ěněna všech osmi pružin sou časn ě, 
postupné nahrazování jednotlivých kus ů není p řípustné. 

8 Periodické provozní prohlídky  

Provádí uživatel v četn ě zápisu do záznamníku kluzáku, 
kromě prohlídky po 500 hodinách provozu. 

8.1 Prohlídka po 100 + 5 hodinách provozu  

 Kvalifikace: dle Sm ěrnice CAA-TI-011-n/97 

8.1.1 Demontujte horní kryt ocasních ploch, sejm ěte kryty 
bočních vypína čů, kryt zá ďového kole čka, kryty montážních 
otvor ů na trupu i v pilotním prostoru. 

8.1.2 Pe člivá prohlídka povrchu celého kluzáku, se zam ěřením na 
kontrolu nýtových spoj ů zadní části trupu, kýlové plochy a 
stabilizátoru v místech vyzna čených šrafováním na obr.13 
kap.16. 

8.1.3 Prov ěření funkce ru čního a nožního řízení, ovládání 
vzdušných brzd, vyvážení, stav ění nožnic, zádové op ěrky, 
brzdy kola, vypína če záv ěsů vle čného lana, v ětrání a 
uzáv ěru krytu pilotního prostoru. 

8.1.4 Vyhodnocení v ůlí řízení: 

• křidélek (do 3 mm na konci řídící páky) 

• výškového kormidla (do 3 mm na konci řídící páky) 

• směrového kormidla (do 2 mm na konci nožnic nastavenýc h do 
přední nebo zadní krajní polohy) 

• stav ěcí šroub nožního řízení (do 3 mm na konci nožnic 
zkoušeného ve dvou polohách stav ěcího šroubu, krom ě krajních 
poloh. Ob ěmi nožnicemi sou časn ě dop ředu-dozadu a do stran) 

8.1.5 Demontáž stabilizátoru. Demontáž výškových ko rmidel a 
spojovacího kování. Kontrola vnit řních záv ěsů výškových 
kormidel a výztuhy spodního potahu na výskyt trhlin  dle 
obr.4. V p řípad ě výskytu trhlin na žebru záv ěsu nýtovat 
výztuhu VSO10.321-05/12.O nebo vym ěnit žebro. V p řípad ě 
výskytu trhlin ve výztuze spodního potahu nýtovat v ýztuhu 
VSO10.321-25.O. 
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8.1.6 Podrobná kontrola zadního záv ěsu stabilizátoru a 
spojovacího kování výškových kormidel na výskyt trh linek a 
deformací dle obr. 4a. V p řípad ě výskytu trhlin nebo 
deformací provést vým ěnu kování. 

 

obr.4a 

8.1.7 Ov ěření funkce záv ěsů vle čného lana, prohlídka celého 
systému ovládání, kontrola se řízení st ředních čepů bo čních 
záv ěsů (v poloze „vypnuto“ musí být čep v úrovni nebo do 
0,5 mm pod úrovní t ělesa záv ěsu). 

 

obr.4b 

8.1.8 Kontrola stavu pryžových díl ů podvozku a ošet ření dle 7.4 

8.1.9 Kontrola stavu vidlice, zlamovacích vzp ěr, pomocných 
pružin a podvozkových branek. Kontrola v ůlí v systému 
ovládání podvozku a dovírání branek na zvednutém kl uzáku. 

8.1.10 Odstran ění ne čistot ze všech dostupných vnit řních prostor 
a promazání dle 7.2 

8.1.11 Oprava poškozeného nát ěru na nosných plochách. 

8.1.12 Montáž stabilizátoru a kontrola v ůlí v jeho uložení. 
Kontrola zajišt ění všech spojovacích čepů a rychlospojek 
řízení. 

8.1.13 Kontrola funkce zatá čkoměru, stavu baterie a kontrola 
funkce p řístroj ů a radiostanice. 

Z8 září 2012  
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8.2 Ro ční prohlídka  

 

8.2.1 Provést prohlídku po 100 hodinách dle 8.1. 

8.2.2 Kontrola v ůlí v uložení stabilizátoru 

8.2.3 Demontáž k řídel a kontrola stavu nosníkových nástavc ů 
v okolí pouzder pro čepy, vn ějších okraj ů, naklížení 
stojin a spoj ů se žebrem č.1. Kontrola klížení potah ů 
k žebru č.1. Poškozené hrany jemn ě za čistit skelným 
papírem.Opravit poškozený nát ěr nosníkového nástavce  

8.2.4 Kontrola napnutí lan nožního řízení na hodnotu 300 – 50 N. 

8.2.5 Demontáž krytu palubní desky a odpojení p řívod ů celkového, 
statického a kompenzovaného tlaku. Vyšroubování 
odvod ňovacích šroub ů na spodní stran ě zadní části trupu a 
profouknutí potrubí. Kontrola t ěsnosti pitot-statického 
systému. 

 

8.2.6 Kompenzace kompasu. 

 

8.3 Prohlídka po 500 ±25 hodinách provozu nebo 10 l etech  

 Prohlídka musí být provedena v organizaci s p říslušným 
oprávn ěním podle Sm ěrnice VS – VSO 10 - 011 vydání říjen 
2004. O provedení prohlídky musí být vypracován kon trolní 
nález, jehož jedna kopie musí být zaslána na adresu  
výrobce:  
Schempp Hirth výroba letadel spol.s r. o. U Dvo řiska 1733 
56501 Choce ň. 
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Zajišt ění spojovacích čepů k řídel. 

Na rukojeti čepů se po ustavení do vodorovné polohy navlékne 
plechová spojka a zajistí se pojistným špendlíkem. Konce čepů se 
zajistí pojistnými špendlíky. 

Nebo 

při montáži čepů z pilotního prostoru se rukojeti čepů zajistí 
k doraz ům na st ěně sko řepiny trupu. 
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19. Provedení zm ěn a dopl ňků 

 

 

číslo  Název Strana Datum 

1 Závazný bulletin č.7/VSO10 5, 21 červen 91 

2 Závazný bulletin č.8/VSO10 19 listop 91 

3 Závazný bulletin č.11/VSO10 17, 19 b řezen 95 

4 Závazný bulletin VSO10/13a  2, 12, 13, 
15–19, 59 

kv ěten 99 

5 Závazný bulletin VSO10/16a 19, 59 únor 02 

6 Závazný bulletin VSO10/18a 17, 18, 20  říjen 2004  

7 Závazný bulletin VSO10/19a 5, 21, 22 listopad 
2004 

8 Závazný bulletin VSO10/22a 2,13,15-
17,22, 
59,60 

září 2012 
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