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TÉ

 

V AKADEMICKÉM ROCE 2015   

B3710 -  

OBOR 3708R031  LED  LETECKÁ DOPRAVA  

(verze platná od 10. 11. 2021) 

  

LETADLOVÁ A LETECKÁ TECHNIKA 

1.  

2.  

3.  jejich funkce a charakteristiky  

4.  porovnání jejich vlastností  

5. Druhy pohonných jednotek letadel  

6.  

7. dání  

8.  

9.  

10.  

11. 
 

12.  

13. 
charakteristika)  

14.  

15. Paliva pro letadlové motory, druhy a jejich vlastnosti  

16.  

17. Konstrukce ocasních ploch  

18.  

19.  

20.  

21. Technická dokumentace letadel  

22.  

23. Aeroelasticita a její vliv na konstrukce letadel  

24. Únavová pevnost letadlových konstrukcí 

  

PROVOZ A EKONOMIKA LETECKÉ DOPRAVY 
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1.   

jednotlivých organizací   

 

2. Legislativní normy v civilním letectví  

 Acceptable Means of 

Compliance (AMC)   Zákon o civilním letectví 49/1997 Sb.  

3. Mezinárodní dohody  

 

Chicagská úmluva  bilaterální dohody, svobody vzduchu  reciprocita.  

4. ru  

UAS.  

5. Provozní dokumentace  

ns Manual (OM)    

6.   typy kompetitivních 

strategií  horizontální rozsah  vertikální integrace  

 modely regio   nákladové modely a 

rozhodování, monopolní postavení.  

7.   tarify   základní 

 cenotvorba a revenue management  dolní a horní hranice pro stanovení 

ceny   princip jednotné ceny  

princip cenové diferenciace  revenue management.  

8.    základní 

princip marginálních n  marginální náklady a vertikální strategie  

 

9. Poptávka  stimulace poptávky   cenová elasticity poptávky  

zákaznické segmenty a elasticita poptávky  

letec  kompetitivní výhody.  

10.   

upravují, Nákladní list, Letecké práce  

záchranná s  

11. Handling  technický handling  postupy a 

Obchodní handling  postupy a y upravující obchodní handling. 

12.   strukturální hmotnosti a jejich limity, co jednotlivé hmotnosti obsahují, 

jak ;  

- c

paliva, obsah dokumentace W&B (loadsheet, LIR), nakládka.  

13. Vzlet   

du vzletu a stoupání.  

14. Plánování paliva  

PNR, TOC, TOD.  

15. Plánování letu  plánování vertikálního pr

 

16. Letový plán v kontextu plánování letu  ány a 

jejich specifika, komunikace v rámci NMOC s ohledem na plánování letu, minimální a 

-CDM a CDM 
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17. Prostorová navigace  poj

 

18. Radionavigace  

 heading, course, deklinace, deviace  

19.  

  IAF, IF, 

 minima.  

20. Navigace  CAS, TAS, GS, M; ; 

mapy   

  

 

A.  

1.   

 

informace 

2.   

, pás 

 

3.   

únos  

4. Dráha RWY  : 

;  

5. Pojezdové dráhy TWY  Konfigurace systému pojezdových drah, základní fyzikální 

charakteristiky pojezdové dráhy: 

 

6. 
  

 

7. Kapacita l   

 

8. Provoz za nízkých dohledností (LVO)  

 

9. edky  - 

drah 

10.   
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11. é soustavy a okruhová soustava  

 

12. stupové soustavy  

provozní význam (PAPI, VASIS), konstrukce sestupových soustav, fyzikální charakteristiky 

soustav 

13.   Druhy vizuálních 

prahem dráhy, neprovozuschopné plochy 

14.   Druhy ochranných pásem a jejich charakteristiky 

15. Hluk letecké dopravy  - hluk letadel, ochranné hlukové pásmo, hlukové poplatky, 

monitorování hluku 

B.  

1.   

  a 

 

2.   

povinnosti, podmínky pro získaní licence AML 

3. Manipulace s letadlem   

 

4. Manipulace s letadlem  

typy paliva, typy nádr  

5. Manipulace s letadlem  

 

6. Koroze  

 

7.   

motoru (kompresoru, spalovací komory a  

8. Propojovací systém elektrického vedení   

9.   

 

10. Technická dokumentace  

 

11. í  -condition 

adavky na personál) 

12.   

letadel   

13.   BOZP, kategorizace 
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14.   

 

15. Li   

 

C.   

1. í systémy  principiální popis NDB/ADF, VOR/DVOR, DME a jejich 

 

2.   Principiální popis 

jejich vzájemné porovnání a specifika, ochranné prostory systému ILS 

3. Glob   

systému ABAS (RAIM), Architektura a principiální popis systému SBAS, Popis systému 

EGNOS, Principiální popis systému GBAS 

4.   

systému GPS, chyby, 

pseudovzdáleností (PRN kódy). Signály vysílané systémem GPS, datová zpráva 

5.    

zpracování signálu (detekce, extrakce, filtrace),  

6.   (SSR Mód A/C, SSR Mód S), monopulzní technika (MSSR), 

- oll-

tí dat z módu S v ATS systémech 

7. Automatické závislé sledování ADS  Rozdíl mezi ADS-B a ADS-C. Technologie 1090 ES, 

-B -B 

8. MLAT (WAM)    Principiální 

 kombinace elipticko-

  

9.   

 

vybavení systémem ACAS 

10.   PBN (Performance Based Navigation), prostorová 

fázích letu 

11.   sektorizace; omezené prostory; FIR; TMA; CTR 

12. Koncept FUA/AFUA  

cká koordinace v rámci FUA/AFUA 

13.   funkce  

14. ízení letového provozu (ATC)   

15.   funkce, jaké dokumenty vydává, základní zdroje informací 

pro LIS, ANNEX 15; Leto  funkce 

16. Letový plán  funkce, obsah, forma, druhy letového plánu, platnost letového plánu 

17.   funkce IFPS, schvalování a distribuce letového 

plánu, práce s letovým plánem 
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18. EUROCONTROL/NMOC  

  

19. Komunikace LPS - -vzduch)  etovou 

koordinací (druhy zpráv) 

20. Rozstupy letadel   

a nad ka/hladina 

21.   hlavní funkce základních 

sy  


