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ŽÁDOST O VYDÁNÍ BPL / LAPL(B) - HOT AIR FREE 
  

Část A: Osobní údaje: 

Jméno a příjmení žadatele  

Místo a datum 

narození žadatele: 
 

Bydliště žadatele: 

(bude uvedeno v průkazu) 
 

Kontakt na žadatele: 

(nepovinný údaj) 
e-mail: mobil: 

Část B: Žádost o vydání průkazu:  

Osvědčení zdravotní způsobilosti 

žadatele: 
1. nebo 2. třída LAPL 

Žádám o vydání: BPL LAPL(B) 

Část C: Plnění požadavků na získání BPL / LAPL(B) s kvalifikací HOT AIR FREE:  

Hodin teoretické výuky 
BPL / LAPL(B) 
(viz AMC1 FCL.115; FCL.120): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Udělen částečný zápočet za 
teoretickou výuku a zkoušky 
(důvod): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Doporučuji žadatele k teoretické zkoušce 
BPL/ LAPL(B)  

Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 
Datum ukončení teoretické výuky: 

 

Uspěl v teoretické zkoušce BPL / LAPL(B): 
Jméno a podpis examinátora 
pověřeného provádět zkoušky: 
Datum teoretické zkoušky: 

 

Hodin letového výcviku ve 
dvojím řízení s instruktorem 
(minimálně 12°): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Hodin letového výcviku celkem 
(minimálně 16°): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Nafouknutí balónu pod 
dohledem instruktora 
(minimálně 10): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Vzletů a přistání ve dvojím 
řízení s instruktorem nebo pod 
jeho dozorem (minimálně 20): 

 
Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Samostatný let pod dozorem 
instruktora 
(minimálně 30´´): 

 
Jméno a podpis odpovědného 
instruktora a datum letu: 

 

Doporučuji žadatele ke zkoušce dovednosti 
BPL / LAPL(B) – HOT AIR FREE 

Jméno a podpis 
odpovědného instruktora: 

 

Zkouška dovednosti 
BPL / LAPL(B)  
– HOT AIR FREE 
s examinátorem: 

uspěl / neuspěl 
Jméno, číslo pověření a podpis a 
examinátora, datum zkoušky: 

 

 
 
Datum a podpis žadatele: ………………………………………………………………………. 
 
K žádosti přiložte kopii dokladu totožnosti, průkaz pilota (byla-li uplatněna úleva), osvědčení zdravotní způsobilosti, zápisník letů a 
výcvikovou dokumentaci. 
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ZPRÁVA O ZKOUŠCE DOVEDNOSTI 
  
 

ČÁST 1: PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET 
 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění (řízení balónu pomocí vnějších vizuálních referencí) a 
sledování okolí se uplatňuje ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM, meteorologická příprava  

b Prohlídka balónu a obsluha  

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu, instruktáž posádky a cestujících  

e Montáž a uspořádání  

f Plnění (nafouknutí) a postupy před vzletem  

g Vzlet  

h Dodržování postupů ATC /je-li to použitelné)  
 

ČÁST 2: VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 
 

a Stoupání do vodorovného letu  

b Vodorovný let  

c Klesání do vodorovného letu  

d Let v nízké hladině  

e Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné)  
 

ČÁST 3: TRAŤOVÉ POSTUPY 
 

a Navigace výpočtem a čtení map  
b Polohy orientačních bodů a čas  
c Orientace a uspořádání vzdušného prostoru  
d Udržování nadmořské výšky  
e Řízení zásoby paliva  
f Komunikace s pozemné obsluhou  
g Dodržování postupů ATC  
 

ČÁST 4: POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 
 

a Přiblížení z nízké hladiny, nezdařené přiblížení a pokračování v letu  

b Přiblížení z vysoké hladiny, nezdařené přiblížení a pokračování v letu  

c Úkony před přiblížením  

d Instruktáž cestujících před přistáním  

e Výběr přistávací plochy  

f Přistání, manévrování na zemi a vypouštění  

g Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné)  

h Činnosti po letu  
 

ČÁST 5: MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY 
 

a Simulace požáru na zemi a ve vzduchu  

b Simulace poruch zapalovacího (pilotního) hořáku a hořáku  

c Další mimořádné a nouzové postupy opsané v příslušné Letové příručce  

d Ústní otázky  
 

ČÁST 6: ÚDAJE O ZKOUŠCE 
 

Typ balónu: Poznávací značka: Čas vzletu: 

Datum zkoušky: Místo zkoušky: Čas přistání: 

 


