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Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

VNE (max. nepřekročitelná rychlost)  
VNO (max. v normálním provozu)   
VA (max. obratová rychlost)    
Vx (nejlepší úhel stoupání)  
Vy (nejlepší vertikální rychl. stoupání) 
Max. rychlost s vysunutými klapkami 
Max. čelní vítr  
Max. zadní vítr      
Max. boční vítr      

 182 MPH 
 145 MPH 
 112 MPH 
     70 MPH 
      85 MPH 
 100 MPH 
 27 kt - 14 m/s 
 10 kt -   5 m/s 
 15 kt -   8 m/s 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Max. vzletová a přistávací hmotnost   
Prázdná hmotnost OQF   
Max. užitečné zatížení OQF 
Max. hmotnost zavazadel celkem 
Z toho v přední části 
Z toho v zadní části     
Celk. množství paliva jeho hmotnost 
     

 2300 lbs - 1043 kg 
1442 lbs. -  647 kg 

  873 lbs  -   396 kg 
  120 lbs.   -    55 kg 
  120 lbs.  -     55 kg 
   50 lbs.   -    20 kg 
 160 l  -  110 kg 

POZOR NA SNADNÉ PŘEKROČENÍ MAXIMÁLNÍ VZLETOVÉ HMOTNOSTI A CENTRÁŽE 
viz následující příklad 



Cessna 172 OK-OQF 
 Příklad určení vzletové hmotnosti a centráže 

– Prázdná hmotnost: 654 kg = 1442 lbs  

– Moment prázdného letadla: 645,75 kgm = 56,05 lbs-in/1 000 

– Palivo: 85 l =                                  61 kg (134 lbs) 

– Osoby na předních sedadlech: 160 kg (353lbs) 

– Osoby na zadních sedadlech:  150 kg (331 lbs) 

– Zavazadla v prostoru 1:              15 kg    (33 lbs) 



Cessna 172 OK-OQF 
Příklad určení vzletové hmotnosti a centráže 

 

= 56,05 lb-ins/1000 

=   6,4 lb-ins/1000 

= 13,1 lb-ins/1000 

= 24,1 lb-ins/1000 

=   3,1 lb-ins/1000 

 

– Prázdná hmotnost:                       654 kg (1442 lbs)  

– Moment prázdného letadla: 645,75 kgm 

– Palivo: 85 l =                          61 kg (134 lbs) 

– Osoby na předních sedadlech:                      160 kg (353lbs) 

– Osoby na zadních sedadlech:                      150 kg (331 lbs) 

– Zavazadla v prostoru 1:                         15 kg (33 lbs) 

Celková hmotnost: 1040 kg 

(3 kg do MTOM!!!) 

Celkový moment: 102,75 

lbs-in/1000 

 

∑ 1040 kg (2293lbs)      102,75lb-in/1000 



Cessna 172 OK-OQF 
Příklad určení vzletové hmotnosti a centráže 

 

Celková hmotnost: 1040 kg  

 

Celkový moment: 102,75 

lbs-in/1000 

 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Typ paliva  
Typ oleje   
Celkové množství oleje    
Normální množství oleje 
Min. množství oleje pro vzlet  
Tlak oleje zelený rozsah  
Teplota oleje zelený rozsah  
Vakuová pumpa zelený rozsah    
Tlak v pneu (hlavní / příďové)  
   

   100 LL Avgas 
   Total 15W50  
 9 quarts 
   8 quarts 
 6 quarts  
 50-90 psi 
        100-245 F 
       5-5,5 in.hg 
 38/45 psi 
(2,5/3 atm) 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Rychlost po vzletu a ve stoupání   
Rychlost odpoutání z krátkého letiště - klapky 10 

Délka vzletu - LKZA, MTOW, teplota 30 st.C – rozjezd 

                        přes překážku 15m 

 
Přistání přibližovací rychl. bez klapek 
Přistání přibližovací rychl. klapky 30+ 
Délka přistání LKZA, MTOW, bezvětří, Vapp 70MPH, 

klapky 40 

      80-90 MPH 
  60 MPH 

 350m 
 600m 

 
     75-85 MPH 
     70-80 MPH  
z 15m: 470 m 
výběh: 240 m 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Dokumenty na palubě letadla:  
 
- potvrzení o údržbě    
- palubní deník 
- pojistný certifikát   
- letová příručka 
- osvědčení o zápisu do rejstříku 
- povolení radiostanice      



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Vysazení motoru za letu: 
 

1) Rychlost 80 MPS – klouzání 
 

2)   Hledání závady - pokud čas dovolí:  
• palivo přepnout na obě nádrže (BOTH),  
• směs dopředu,  
• ohřev karburátoru zapnout (vytáhnout),  
• nastřikovací pumpa zasunuta zajištěna,  
• magneta 1+2.  

 
Pokud se nepodaří motor nahodit tak MAYDAY (ELT - ON) a provádíme 
nouzové přistání:    



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Vysazení motoru za letu – nouzové přistání: 
 
3) Výběr plochy 
4) Směs - vytáhnout 
5) Palivo - OFF 
6) Magneta - OFF 
7) Klapky - dle potřeby 
8) Po vysunutí klapek - hlavní vypínač OFF 
9) Pásy dotaženy 
10) Odjistit oboje dveře - páka nahoru 
11) Přistání pokud možno víc natažený 
12) Po dosednutí max. brzdit při plném přitažení 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Požár motoru za letu: 
 
1) Směs vytáhnout - zastavit motor 
2) Palivo OFF 
3) Hlavní vypínač OFF (Pozor nepůjdou klapky) 
4) Rychlost klouzání 120 MPH 
5) Vytápění kabiny vypnout 
6) Výběr plochy pro přistání 
7) Pokud požár neuhašen zvýšit rychlost 
8) Provést postup při vysazení motoru – nouzové přistání viz. předchozí stránka 



Cessna 172 OK-OQF 
Nový odpovídač mod-S 

 
Bendix King KT 73 

Co je mód S ? 
 
Mód S – vysílání neměnné 24bitové identifikační              adresy letadla (odpovídá 
imatrikulaci), barometrické výšky letadla s rozlišením až 25 ft, různých letových dat 
z paluby letadla (např. nastavení QNH, hladiny autopilota, magnetický kurz, indikovanou 
rychlost a další), a příznak stavu letu (ve vzduchu/na zemi). Neodpovídá na všechny dotazy 
radaru ale jen na dotazy určené tomuto konkrétnímu přístroji – tím se zvýší kapacita 
radarů. 



Cessna 172 OK-OQF 
Nový odpovídač mod-S 

Bendix King KT 73 
 

Módy otočného voliče 

OFF - Zařízení je zcela vypnuté.  
FLT ID – Nevysílá, je možno nastavit 8-místný kód (např. číslo letu). U nás automaticky nastavena Imatrikulační 
značka OK-OQF. Neměnit! 
STBY (standby) - Zařízení je zapnuté, ale odpovídač neodpovídá – nevysílá. 
TST (test) – Provede se auto test. Zobrazí se TEST OK , nebo v případě závady STBY. 
GND -Jjsou v provozu všechny módy, ale odpovídač navíc vysílá příznak, že se letadlo nachází na zemi (flight status). 
To může být dále využito některými systémy ŘLP.  
ON - Je vysílán mód A i mód S, avšak bez módu C (bez výšky). Může být vyžadováno od ŘLP, např. při špatné indikaci 
výšky v módu C.  
ALT - V provozu jsou všechny dostupné módy (A, C, S). Teprve nyní je vysílána i informace o výšce letadla. 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

Kódy odpovídače: 
 
7700 - tíseň 
7600 - ztráta spojení 
7500 – únos 
 
2000 – let v řízeném prostoru bez přidělení kódu 
7000 – let v neřízeném prostoru bez přidělení kódu – lze použít tlačítko VFR 

 
Nouzová frekvence – 121,5 MHz 



Cessna 172 OK-OQF 
opakování letové příručky 

 

Nová radiostanice GARMIN 
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Zlín Z-326 MF   OK-SEN 
opakování letové příručky 



Zlín Z-326 MF   OK-SEN  
opakování letové příručky 

VNE (max. nepřekročitelná rychlost)  
VNO (max. v normálním provozu)   
VA (max. obratová rychlost)    
VFE  (max. s vysunutými klapkami) 
VLO (max. pro ovládání podvozku) 
VLE (max.- let s vysunutým podvozkem) 
VNE-TOW (max. nepřekroč. s aerovlekem) 
Pádová rychlost konfig. čistá/přistávací  
Max. čelní vítr      
Max. boční vítr      

287 km/h 
230 km/h 
208 km/h 
152 km/h 
140 km/h 
287 km/h 
230 km/h 

110/100 km/h 
 29 kt – 15 m/s 
 14 kt -   7 m/s 



Zlín Z-326 MF   OK-SEN  
opakování letové příručky 

Typ oleje  
Max. množství oleje   
Min. množství oleje pro let    
Min. tlak dusíku v pásnici 
Teplota hlav válců min. – max. 
Teplota oleje min. – max. 
Tlak oleje min. – max.  
Tlak paliva min. – max.    
MTOW     

Total D100 
11 l 

9 l 
1,5 kp/cm2 

70 – 210 oC 
25 – 85 oC  

1,2–4,5 kp/cm2  
 0,1–0,5 kp/cm2 

 975 kg 



Zlín Z-326 MF   OK-SEN  
opakování letové příručky 

Max. okamžité otáčky motoru – 1s  
Max.  přípustné otáčky motoru - 30s  
Max.  vzletové otáčky motoru – 5min  
Max. trvalé otáčky motoru (stoupání) 
Cestovní otáčky motoru 
Volnoběh 
Hodnoty pro mot. zk. tepl. oleje/hlav 
Otáčky motoru max. přípust 
Pokles otáček    
   

3025 ot/min. 
2860 ot/min. 
2750 ot/min. 
2680 ot/min. 
2580 ot/min. 

550 (+50) ot/min. 
25 oC / 120 oC  
 2560 ot/min. 

30 – 50 ot/min. 
 



Zlín Z-326 MF   OK-SEN  
opakování letové příručky 

Nouzové vysouvání podvozku: 
 
1) Rychlost 140 km/h 
2) Přepínač podvozku dolů – vysunuto 
3) Nouzové ovládání podvozku – prudce zatáhnout 
4) Kontrola vysunutí – 2 zelené, 2 policajti 
5) Podvozek již nezasouvat 


