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SOUTÄšÅ½ - VÅ½DYÅ¤ LÃ‰TAT JE TAK SNADNÃ‰
StÅ™eda, 21 kvÄ›ten 2008

MÅ¯Å¾e za letu dojít k poru&scaron;e? Co kdyÅ¾ nám vysadí motor? To je velice Ä•astá otázka - a neptají se jenom ti, kdo se
létání bojí. Motor samozÅ™ejmÄ› vysadit mÅ¯Å¾e, a to z rÅ¯zných pÅ™íÄ•in. KaÅ¾dý dvoumotorový dopravní letoun je ale kon
tak, aby spolehlivÄ› letÄ›l i s jedním motorem! Motory jsou na sobÄ› naprosto nezávislé a témÄ›Å™ nebyly zaznamenány
pÅ™ípady vysazení obou motorÅ¯ souÄ•asnÄ›.

Co víme napÅ™íklad o turbulencích?
Intenzita turbulence mÅ¯Å¾e být rÅ¯zná, rozli&scaron;ujeme je podle intenzity - od
aÅ¾ po silnou. Mírná turbulence je pociÅ¥ována jako mírné chvÄ›ní letounu a nevyvolává zpravidla u cestujících negativní
pocity. StÅ™ední turbulence se jiÅ¾ mÅ¯Å¾e projevit snahou volnÄ› loÅ¾ených pÅ™edmÄ›tÅ¯ mÄ›nit své místo - posouvat se
&scaron;álek s kávou na va&scaron;em stolku). Silná turbulence je charakterizována intenzivními poryvy
ovzdu&scaron;í na letoun. VolnÄ› loÅ¾ené pÅ™edmÄ›ty by se jiÅ¾ mohly vzná&scaron;et v prostoru. Letoun pÅ™i silné turbule
mÅ¯Å¾e i mírnÄ› zmÄ›nit letovou hladinu. Vlétnutí do oblastí se silnou turbulencí se piloti snaÅ¾í v maximální míÅ™e vyhnout, a
za cenu napÅ™. pÅ™istání na jiném leti&scaron;ti, vyÄ•kání na uklidnÄ›ní povÄ›trnostních podmínek na leti&scaron;ti pÅ™istán
neposlední Å™adÄ› i odloÅ¾ením letu.
Je tedy témÄ›Å™ jisté, Å¾e pÅ™i svých cestách silnou turbulenci neproÅ¾ijete.
dal&scaron;ích a dal&scaron;ích otázek, na které jsou vyÄ•erpávající odpovÄ›di v nové kníÅ¾ce z nakladatelství Smartpress &bdquo;Létání bez strachu" autorÅ¯ Miloslavy ÄŒechové, Vladislava PruÅ¾iny a MUDr OldÅ™icha Trusky. AutoÅ™i - kapitán
dopravního letadla, zku&scaron;ená letu&scaron;ka a letecký lékaÅ™ - zodpoví v&scaron;echny v ní otázky, které si
v souvislosti s létáním kladete, a umoÅ¾ní tak nahlédnout do pilotní kabiny i do kaÅ¾dodenního provozu leti&scaron;tÄ› a práce
pilotÅ¯ i palubních prÅ¯vodÄ•í. JE TU PRO VÁS DAL&Scaron;Í SOUTÄšÅ½,o tÅ™i kníÅ¾ky z vydavatelství Smart
press: napi&scaron;te svou (tragickou, komickou atd.) pÅ™íhodu spojenou s létáním,s pobytemv onÄ›ch nádherných velkých
strojích, zvaných letadla....
UPOZORNÄšNÍ: SoutÄ›Å¾ trvá do 30. 6. 2008 Prosím, své texty posílejte na adresu: reda
zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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