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Evropská agentura pro bezpečnost letectví 
 
 

ROZHODNUTÍ č. 2011/016/R  
 

VÝKONNÉHO ŘEDITELE EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST 
LETECTVÍ 

 
 

ze dne 15. prosince 2011 
 
 

o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise 
(EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 20111, kterým se stanoví technické 

požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

 
„Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-FCL“ 

 
 
VÝKONNÝ ŘEDITEL EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ 
 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 
20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví („Agentura“), kterým se ruší směrnice 
Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES2 (dále jen 
„základní nařízení“), a zejména na jeho článek 4(2), článek 7 a Přílohu III, a 
 
s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým 
se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním 
letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a zejména 
na jeho Přílohu I (Část-FCL), 
 
 
vzhledem k těmto důvodům: 

 

 
(1) Agentura vydává, na základě článku 18 základního nařízení, přijatelné způsoby 

průkazu, jakož i poradenský materiál pro uplatňování základního nařízení a jeho 
prováděcích pravidel. 

 
 
                                                 
1 Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické 

požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým 
se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. 
L 79, 19.03.2008, s. 1). 
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(4) Agentura, na základě článku 52 odst.1 písm. c) základního nařízení a čl. 5 odst. 
3 a čl. 6 postupu pro předpisovou činnost3, široce konzultovala zúčastněné 
strany ohledně záležitostí, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, a následně 
poskytla písemné stanovisko k obdrženým připomínkám4. 

 
 
 
ROZHODL TAKTO: 
 
 

Článek 1 
 
„Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k Části-FCL“ se tímto stanovují 
v příloze tohoto rozhodnutí. 
 
 

Článek 2 
 
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. prosince 2011. Bude uveřejněno 
v Úřední publikaci Agentury. 
 
 
V Kolíně nad Rýnem dne 15. prosince 2011 
 
 
 
         P. GOUDOU 

                                                 
3 Rozhodnutí správní rady týkající se postupu použitého Agenturou při vydávání stanovisek, 

certifikačních specifikací a poradenského materiálu („postup pro předpisovou činnost“), EASA 
MB/08/07, 13.06.2007. 

4 Viz NPA 2008-17b a CRD 2008-17b (CRD b.3) na stránkách archivu předpisové činnosti 
http://www.easa.europa.eu/rulemaking/r-archives.php. 
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1 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 

2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. 
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HLAVA A – OBECNÉ POŽADAVKY 

 

GM1 FCL.005 Oblast působnosti 

VÝKLADOVÝ MATERIÁL 

(a) Kdykoliv jsou průkazy způsobilosti, kvalifikace, schválení nebo osvědčení uvedeny v Části-
FCL, znamená to, že platné průkazy, hodnocení, schválení nebo osvědčení jsou vydány 
v souladu s Částí-FCL. Ve všech ostatních případech jsou tyto dokumenty specifikovány. 

(a) Kdykoliv je v textu odkaz na členský stát na vzájemné uznávání průkazů způsobilosti, 
kvalifikací, schválení nebo osvědčení, míní se tím členský stát Evropské unie a státy 
přidružené k Agentuře v souladu s článkem 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 216/2008 ze dne 20. února 2008. 

(a) Kdykoliv je použito „nebo“ ve významu slučovacím, je třeba ho chápat ve smyslu „a/nebo“. 

 

GM1 FCL.010 Definice 

ZKRATKY 

Následující zkratky se vztahují k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k Části -
FCL: 

A Aeroplane 
Letoun 

AC Alternating Current 
Střídavý proud 

ACAS Airborne Collision Avoidance System 
Palubní protisrážkový systém 

ADF Automatic Direction Finding 
Radiokompas 

ADS Aeronautical Design Standard 
Letecká konstrukční norma 

AFCS Automatic Flight Control System 
Automatický systém řízení 

AFM Aircraft Flight Manual 
Letová příručka letadla 

AGL Above Ground Level 
Nad úrovní země 

AIC Aeronautical Information Circular 
Letecký informační oběžník 

AIP Aeronautical Information Publication 
Letecká informační příručka 

AIRAC Aeronautical Information regulation and kontrol 
Regulovaný systém řízení leteckých informací 
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AIS Aeronautical Information Services 
Letecké informační služby 

AMC Acceptable Means of Compliance 
Přijatelné způsoby průkazu 

AeMC Aero-medical Centre 
Leteckolékařské centrum 

AME Aero-medical Examiner 
Určený letecký lékař 

AOM Aircraft Operating Manual 
Provozní příručka letadla 

APU Auxiliary Power Unit 
Pomocná energetická jednotka 

As Airship 
Vzducholoď 

ATC Air Traffic Control 
Řízení letového provozu (všeobecně) 

ATIS Automatic Terminal Information Service 
Automatická informační služba v koncové řízené oblasti 

ATO Approved Training Organisation 
Schválená organizace pro výcvik 

ATP Airline Transport Pilot 
Dopravní pilot 

ATPL Airline Transport Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti dopravního pilota 

ATS Air Traffic Service 
Letová provozní služba 

AUM All Up Mass 
Celková hmotnost 

  

B Balloon 
Balón 

BCAR British Civil Airworthiness Requirement 
Britské předpisy o letové způsobilosti 

BEM Basic Empty Mass 
Prázdná hmotnost 

BITD Basic Instrument Training Device 
Základní přístrojové výcvikové zařízení 
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BPL Balloon Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti pilota balónů 

  

CAS Calibrated Air Speed 
Kalibrovaná vzdušná rychlost 

CAT Clear Air Turbulence 
Turbulence v bezoblačném ovzduší 

CDI Course Deviation Indicator 
Ukazatel směrové odchylky 

CFI Chief Flying Instructor 
Vedoucí letový instruktor 

CG Centre of Gravity 
Těžiště 

CGI Chief Ground Instruktor 
Vedoucí instruktor pozemního výcviku 

CP Co-pilot 
Druhý pilot 

CPL Commercial Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti obchodního pilota 

CRE Class Rating Examiner 
Examinátor pro třídní kvalifikaci 

CRI Class Rating Instruktor 
Instruktor pro třídní kvalifikaci 

CRM Crew Resource Management 
Optimalizace činnosti posádky 

CS Certification Specification 
Certifikační specifikace 

CQB Central Question Bank 
Centrální databáze otázek 

  

DC Direct Current 
Stejnosměrný proud 

DF Direction Finding 
Směrové zaměřování 

DME Distance Measuring Equipment 
Měřič vzdálenosti 

DPATO Defined Point After Take-off 
Definovaný bod po vzletu 
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DPBL Defined Point Before Landing 
Definovaný bod před přistáním 

DR Dead Reckoning navigation 
Navigace výpočtem 

  

EFIS Electronic Flight Instrument System 
Elektronický letový přístrojový systém 

EOL Engine Off Landings 
Přistání s vysazeným motorem 

ERPM Engine Revolution Per Minute 
Otáčky motoru za minutu 

ETA Estimated Time of Arrival 
Předpokládaný čas příletu 

ETOPS Extended-range Twin-engine Operation  
Provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště 

  

FAF Final Approach Fix 
Fix konečného přiblížení 

FAR Federal Aviation Regulations 
Federální letecké předpisy 

FCL Flight Crew Licensing 
Způsobilost členů letových posádek 

FE Flight Examiner 
Letový examinátor 

F/E Flight Engineer 
Palubní inženýr 

FEM Flight Examiner Manual 
Příručka letového examinátora 

FFS Full Flight Simulator 
Úplný letový simulátor 

FI Flight Instruktor 
Letový instruktor 

FIE Flight Instructor Examiner 
Examinátor letových instruktorů 

FIS Flight Information Service 
Letová informační služba 

FMC Flight Management Computer 
Počítač pro řízení a optimalizaci letu 
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FMS Flight Management System 
Systém řízení a optimalizace letu 

FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer 
Trenažér letových a navigačních postupů 

FS Flight Simulator 
Letový simulátor 

FSTD Flight Simulation Training Device 
Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace 

ft Feet 
Stopy 

FTD Flight Training Device 
Letové výcvikové zařízení 

  

G Gravity forces 
Gravitační síla 

GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite Systém 
Družicový navigační systém provozovaný Ruskem 

GM Guidance Material 
Poradenský materiál 

GNSS Global Navigation Satellite Systéme 
Globální družicový navigační systém 

GPS Global Positioning System 
Globální navigační systém 

  

H Helicopter 
Vrtulník 

HF High Frequency 
Vysoký kmitočet (krátké vlny) 

HOFCS High Order Flight Control System 
Vysoce pokročilý systém řízení letu 

HPA High Performance Aeroplane 
Letoun s vysokou výkonností 

hrs Hours 
Hodiny 

HUMS Health and Usage Monitoring System 
Systém celkové provozní diagnostiky 

HT Head of Training 
Vedoucí výcviku 
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IAS Indicated Air Speed 
Indikovaná vzdušná rychlost 

ICAO 

 

International Civil Aviation Organisation 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

IGE In Ground Effect 
Při působení vlivu blízkosti země 

IFR Instrument Flight Rules 
Pravidla pro let podle přístrojů 

ILS Instrument Landing System 
Systém přesných přibližovacích majáků 

IMC Instrument Meteorological Conditions 
Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů 

IR Instrument Rating 
Přístrojová kvalifikace 

IRE Instrument Rating Examiner 
Examinátor pro přístrojovou kvalifikaci 

IRI Instrument Rating Instructor 
Instruktor pro přístrojovou kvalifikaci 

ISA International Standard Atmosphere 
Mezinárodní standardní atmosféra 

  

JAR Joint Aviation Requirements 
Společné letecké předpisy 

  

kg Kilogram 
Kilogram 

  

LAPL Light Aircraft Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel 

LDP Landing Decision Point 
Bod rozhodnutí o přistání 

LMT Local Mean Time 
Místní střední čas 

LO Learning Objectives 
Učební předměty 
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LOFT Line Orientated Flight Training 
Traťově orientovaný letový výcvik  

  

m Meter 
Metr 

MCC Multi-Crew Cooperation 
Součinnost vícečlenné posádky 

MCCI Multi-Crew Cooperation Instruktor 
Instruktor pro součinnost vícečlenné posádky 

ME Multi-engine 
Vícemotorový 

MEL Minimum Equipment List 
Seznam minimálního vybavení 

MEP Multi-engine Piston 
Vícemotorový pístový 

MET Multi-engine Turboprop 
Vícemotorový turbovrtulový 

METAR Meteorological Aerodrome Report 
Pravidelná letištní zpráva (meteorologická) 

MI Mountain Rating Instructor 
Instruktor pro kvalifikaci pro let v horském terénu 

MP Multi-pilot 
Vícepilotní 

MPA Multi-pilot Aeroplane 
Vícepilotní letoun 

MPL Multi-crew Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce 

MPH Multi-pilot Helicopter 
Vícepilotní vrtulník 

MTOM Maximum Take-off Mass 
Maximální vzletová hmotnost 

  

NDB Non-directional Beacon 
Nesměrový radiomaják 

nm Nautical Miles 
Námořní míle (1,853 km) 

NOTAM Notice To Airmen 
Oznámení pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem 
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NOTAR No Tail Rotor 
Vyrovnávací systém vrtulníku bez ocasního rotoru 

  

OAT Outside Air Temperature 
Teplota vnějšího vzduchu 

OBS Omni Bearing Selektor 
Volič směrníku (všesměrového majáku) 

OEI One Engine Inoperative 
Jeden nepracující motor 

OGE Out of Ground Effect 
Mimo vliv blízkosti země  

OML Operational Multi-pilot Limitation 
Provozní omezení „platné pouze jako kvalifikovaný druhý pilot nebo 
s kvalifikovaným druhým pilotem“ 

OSL Operational Safety Pilot Limitation 
Provozní omezení „platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím 
řízením“ 

OTD Other Training Device 
Jiná výcviková zařízení 

  

PAPI Precision Approach Path Indicator 
Světelná soustava indikace sestupové roviny pro přesné přiblížení 

PF Pilot Flying 
Pilot řídící 

PIC Pilot-In-Command 
Velící pilot 

PICUS Pilot-In-Command Under Supervision 
Velící pilot pod dohledem 

PL Powered-lift 
Letadlo s pohonem vztlaku 

PNF Pilot Not Flying 
Pilot neřídící 

PPL Private Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti soukromého pilota 

  

QDM Magnetic heading 
Magnetický kurz 
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QFE Atmospheric pressure at aerodrome elevation 
Atmosférický tlak vztažený k výšce letiště nad mořem 

QNH Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground 
Atmosférický tlak redukovaný na střední hladinu moře podle podmínek standardní 
atmosféry, používaný pro nastavení tlakové stupnice výškoměru k zobrazení 
nadmořské výšky 

  

RNAV Radio Navigation 
Radionavigace 

RPM Revolution Per Minute 
Otáčky za minutu 

RRPM Rotor Revolution Per Minute 
Otáčky rotoru za minutu 

R/T Radiotelephony 
Radiotelefonie 

  

S Sailplane 
Kluzák 

SATCOM Satellite communication 

Komunikace prostřednictvím satelitu 

SE Single-engine 
Jednomotorový 

SEP Single-engine Piston 
Jednomotorový pístový 

SET Single-engine Turboprop 
Jednomotorový turbovrtulový 

SFE Synthetic Flight Examiner 
Examinátor syntetického létání 

SFI Synthetic Flight Instruktor 
Instruktor syntetického létání 

SID Standard Instrument Departure 
Standardní přístrojový odlet 

SIGMET Significant Meteorological Weather 
Význačné meteorologické jevy 
 

SLPC Single Lever Power Control 
Jednopákové ovládání výkonu 

SOP Standard Operating Procedure 
Standardní provozní postupy 
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SP Single-pilot 
Jednopilotní 

SPA Single-pilot Aeroplane 
Jednopilotní letoun 

SPH Single-pilot Helicopter 
Jednopilotní vrtulník 

SPIC Student PIC 
Velící pilot – žák 

SPL Sailplane Pilot Licence 
Průkaz způsobilosti pilota kluzáků 

SSR Secondary Surveillance Radar 
Sekundární přehledový radar 

STI Synthetic Training Instruktor 
Instruktor syntetického výcviku 

  

TAF (Terminal Area Forecasts) Aerodrome Forecast 
Letištní předpověď 

TAS True Air Speed  
Pravá vzdušná rychlost 

TAWS Terrain Awareness Warning System 
Systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu 

TDP Take-off Decision Point 
Bod rozhodnutí o vzletu 

TEM Threat and Error Management 
Zvládání hrozeb a chyb 

TMG Touring Motor Glider 
Turistický motorový kluzák 

TORA Take-off Run Available 
Použitelná délka rozjezdu 

TODA Take-off Distance Available 
Použitelná délka vzletu 

TR Type Rating 
Typová kvalifikace 

TRE Type Rating Examiner 
Examinátor typové kvalifikace 

TRI Type Rating Instruktor 
Instruktor typové kvalifikace 
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UTC Coordinated Universal Time  
Světový koordinovaný čas 

  

V Velocity 
Rychlost 

VASI Visual Approach Slope Indicator 
Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení 

VFR Visual Flight Rules 
Pravidla pro let za viditelnosti 

VHF Very High Frequency  
Velmi krátké vlny 

VMC Visual Meteorological Conditions 
Meteorologocké podmínky pro let za viditelnosti 

VOR VHF Omni-directional Radio Range 
VKV všesměrový radiomaják 

  

ZFTT Zero Flight Time Training 
Výcvik s nulovou dobou letu 

ZFM Zero Fuel Mass 
Hmotnost bez paliva 

 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
 

 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

18 

AMC FCL.015 Žádost o vydání průkazů způsobilosti, kvalifikací a osvědčení 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A ZPRÁV 

Obecné formuláře žádostí a zpráv lze nalézt: 

(a) pro zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání, prodloužení platnosti 
nebo obnovu LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL a IR v AMC1 k Dodatku 7; 

(b) pro výcvik, zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti pro ATPL, MPL 
a třídní a typové kvalifikace v AMC1 k Dodatku 9; 

(c) pro hodnocení odborné způsobilosti instruktorů v AMC5 FCL.935. 

 

AMC1 FCL.025 Zkoušky z teoretických znalostí pro vydání průkazu způsobilosti 

TERMINOLOGIE 

Význam termínů použitých v FCL.025 je následující: 

(a) „Celý soubor zkoušek“: zkouška ze všech předmětů požadovaných určitou úrovní průkazu 
způsobilosti. 

(b) „Zkouška“: předvedení znalostí prostřednictvím jedné nebo více písemných zkoušek. 

(c) „Písemná zkouška“: soubor otázek, které má zodpovědět uchazeč o zkoušku. 

(d) „Pokus“: snaha úspěšně absolvovat specifickou zkoušku. 

(e) „Zkouškový blok“: časová lhůta stanovená příslušným úřadem, v níž může uchazeč složit 
zkoušku. Časová lhůta nesmí překročit 10 po sobě následujících dnů. Na každou písemnou 
zkoušku je během jednoho zkouškového bloku povolen pouze jeden pokus. 

 

AMC1 FCL.050 Vedení záznamů o době letu 

VŠEOBECNĚ 

(a) Záznam nalétaných letů by měl obsahovat alespoň následující informace: 

(1) osobní údaje: jméno(a) a adresa pilota; 

(2) pro každý let: 

(i) jméno(a) PIC; 

(ii) datum letu; 

(iii) místo a čas odletu a příletu; 

(iv) typ, včetně výrobce, modelu a varianty, a poznávací značku letadla; 

(v) údaj, zda je letadlo SE nebo ME, pokud je použitelné; 

(vi) celkovou dobu letu; 

(vii) součet celkové doby letu. 

(3) pro každý výcvikový blok FSTD, je-li použitelné: 

(i) typ a číslo osvědčení výcvikového zařízení; 

(ii) výcvik FSTD; 
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(iii) datum; 

(iv) celkovou dobu výcvikového bloku; 

(v) součet celkové doby. 

(4) detaily funkce pilota, zejména PIC, včetně samostatného, SPIC a PICUS, druhého 
pilota, dvojího řízení, FI nebo FE; 

(5) provozní podmínky, zejména v případě, že se provoz provádí v noci nebo se provádí 
podle pravidel pro let podle přístrojů. 

(b) Zaznamenávání doby: 

(1) doba letu ve funkci PIC: 

(i) držitel průkazu způsobilosti si může zapsat celou dobu letu jako PIC, během 
které funkci PIC vykonával(a); 

(ii) žadatel nebo držitel průkazu způsobilosti pilota si smí zaznamenat ve funkci 
PIC celou dobu samostatného letu a dobu letu ve funkci SPIC a dobu letu pod 
dozorem za předpokladu, že doba letu ve funkci SPIC a doba letu pod 
dozorem je spolupodepsána instruktorem; 

(iii) držitel osvědčení instruktora si smí zaznamenat jako dobu ve funkci PIC celou 
dobu letu, během které vykonával(a) funkci jako instruktor letadla; 

(iv) držitel osvědčení examinátora si smí zaznamenat jako dobu ve funkci PIC 
celou dobu letu, během které zaujímá sedadlo pilota a vykonává v letadle 
funkci examinátora; 

(v) druhý pilot vykonávající funkci PICUS v letadle, ve kterém je v souladu 
s typovým osvědčením letadla nebo v souladu s provozními požadavky 
požadován více než jeden pilot, za předpokladu, že doba ve funkci PICUS je 
spolupodepsána PIC; 

(vi) jestliže držitel průkazu způsobilosti vykonává ve stejný den určitý počet letů 
s návratem pokaždé na stejné místo odletu a interval mezi po sobě jdoucími 
lety nepřesahuje 30 minut, může se takový počet letů zapsat jako jeden 
záznam. 

(2) doba letu ve funkci druhého pilota: držitel průkazu způsobilosti, který zaujímá sedadlo 
pilota jako druhý pilot si může zaznamenat celou dobu letu jako dobu letu ve funkci 
druhého pilota v letadle, ve kterém je v souladu s typovým osvědčením letadla 
požadován více než jeden pilot, nebo jak je požadováno v souladu s předpisy, podle 
kterých je let vykonáván; 

(3) doba letu ve funkci druhého pilota střídajícím při cestovním letu: druhý pilot střídající 
při cestovním letu si smí zaznamenat celou dobu letu, jako kdyby byl ve funkci 
druhého pilota, pokud zaujímá sedadlo pilota; 

(4) doba výcviku: součet celkové doby zaznamenaný žadatelem průkazu způsobilosti 
nebo kvalifikace jako je letový výcvik, letový výcvik podle přístrojů, pozemní 
přístrojová doba atd. smí být zaznamenán, pokud je potvrzený vhodným 
kvalifikovaným nebo oprávněným instruktorem, který výcvik poskytl. 

(5) doba letu ve funkci PICUS: za předpokladu, že je tento způsob dozoru přijatelný pro 
příslušný úřad, smí si druhý pilot zaznamenat dobu letu naletěného ve funkci PICUS 
jako PIC, pokud všechny povinnosti a funkce PIC na tomto letu vykonával tak, že 
nebyl v zájmu bezpečnosti potřebný zásah PIC.  

(c) Způsob záznamu: 
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(1) podrobnosti nalétaných letů v obchodní letecké dopravě smějí být zaznamenány 
v počítačovém formátu, který je spravován provozovatelem. V takovém případě by 
měl provozovatel na vyžádání člena posádky letu zpřístupnit záznamy ze všech letů 
provozovaných dotyčným pilotem, včetně rozdílového a seznamovacího výcviku; 

(2) pro jiné typy letů by měl pilot zaznamenat podrobnosti odlétaných letů do formátu 
následujícího deníku. Pro kluzáky a balóny by měl být použit vhodný formát 
obsahující příslušné položky uvedené v (a) a další informace specifické pro daný druh 
provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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ZÁPISNÍK LETŮ PILOTA 

 

 

Jméno(a) držitele 

  

 

Číslo průkazu způsobilosti držitele 
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ADRESA DRŽITELE: 

      

      

      

    (místo pro změnu adresy)  

      

      

      

 (místo pro změnu adresy)   (místo pro změnu adresy)  

      

      

      

 (místo pro změnu adresy)   (místo pro změnu adresy)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ODLET PŘÍLET LETADLO DOBA LETU 
JEDNOPILOTNÍ 

PŘISTÁNÍ DATUM 
(dd/mm/rr) 

MÍSTO ČAS MÍSTO ČAS VÝROBCE, 
MODEL, 
VARIANTA 

REGISTRACE SE ME 

DOBA LETU 
VÍCE-
PILOTNÍ 

CELKOVÁ 
DOBA LETU 

JMÉNO(A) 
PIC 

DEN NOC 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

CELKEM ZA TUTO 
STRÁNKU 

        

CELKEM ZA 
PŘEDCHOZÍ 
STRÁNKU 

        

 

CELKOVÁ DOBA         
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9 10 11 12 

DOBA V PROVOZNÍCH 
PODMÍNKÁCH 

DOBA VE FUNKCI PILOTA VÝCVIKOVÝ BLOK FSTD 

NOC IFR PIC DRUHÝ PILOT DVOJÍ ŘÍZENÍ INSTRUKTOR DATUM 
(dd/mm/rr) 

TYP CELKOVÁ 
DOBA 
VÝCVIKOVÉH
O BLOKU 

POZNÁMKY A 
POTVRZENÍ 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

                

Potvrzuji, že 
záznamy uvedené 
v tomto zápisníku 
jsou pravdivé 

                PODPIS PILOTA 
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POKYNY K POUŽITÍ: 

(d) FCL.050 požaduje po držiteli průkazu způsobilosti, aby zaznamenal podrobnosti o všech 
nalétaných letech. Tento zápisník letů umožňuje držitelům průkazu způsobilosti pilota 
zaznamenávat praxi v létání způsobem, který usnadňuje tento proces a zároveň poskytuje 
trvalý záznam létání držitelů průkazů způsobilosti. Pilotům, kteří létají pravidelně na letounech 
a vrtulnících nebo jiných typech letadel, se doporučuje udržovat oddělené zápisníky letů pilota 
pro každou kategorii letadla. 

(e) Záznamy by měly být do zápisníku letů posádky letadla provedeny co nejdříve po každém 
vykonaném letu. Všechny záznamy v tomto zápisníku letů by měly být provedeny perem nebo 
nesmazatelnou tužkou. 

(f) Údaje o každém letu, v jehož průběhu držitel průkazu způsobilosti letové posádky vykonává 
funkci člena provozní posádky letadla, mají být zaznamenány v příslušném sloupci, pro každý 
let se použije jeden řádek, s tím, že pokud letadlo vykonává sérii letů v jeden den s návratem 
pokaždé do stejného místa odletu a interval mezi po sobě jdoucími lety nepřesáhne 30 minut, 
může se taková série letů zapsat jako jeden záznam. 

(g) Doba letu je zaznamenávána: 

(1) u letounů, turistických motorových kluzáků a letadel s pohonem vztlaku – od 
okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku kdy 
naposledy zastaví na konci tohoto letu; 

(2) pro vrtulníky – od okamžiku, kdy se listy rotoru vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, 
kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a listy rotoru se zastaví; 

(3) u vzducholodí – od okamžiku, kdy je vzducholoď uvolněna od stožáru s cílem vzletět, 
do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu a je upevněna ke stožáru. 

(h) Pokud se v letadle nachází dva nebo více pilotů jako členové provozní posádky, v souladu 
s provozními požadavky měl být před zahájením letu jeden z nich označen provozovatelem 
letadla jako PIC, ten může pověřit provedením letu jiného přiměřeně kvalifikovaného pilota. 
Všechny lety ve funkci PIC jsou zaznamenány v zápisníku letů jako „PIC“. Pilot ve funkci 
„PICUS“ nebo „SPIC“ zaznamenává dobu letu jako „PIC“, ale všechny takové záznamy mají 
být potvrzeny PIC nebo FI v zápisníku letů ve sloupci „Poznámky“. 

(i) Poznámky k zaznamenávání doby letu: 

(1) sloupec 1: zapište datum (dd/mm/rr), kdy byl let zahájen; 

(2) sloupec 2 nebo 3: zapište místo odletu a místo určení buď celým názvem nebo 
mezinárodním tří- nebo čtyřpísmenným kódem. Všechny časy by měly být v UTC; 

(3) sloupec 5: označte, zda byl let SP nebo MP a v případě SP uveďte zda byl SE nebo 
ME. 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Příklad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ODLET PŘÍLET LETADLO DOBA LETU 
JEDNOPILOTNÍ 

PŘISTÁNÍ DATUM 
(dd/mm/rr) 

MÍSTO ČAS MÍSTO ČAS VÝROBCE, 
MODEL, 
VARIANTA 

REGISTRACE SE ME 

DOBA 
LETU 
VÍCE-
PILOTNÍ 

CELKOVÁ 
DOBA 
LETU 

JMÉNO(A) 
PIC 

DEN NOC

08/04/12 LFAC 1025 EGBJ 1240 PA34-250 G-SENE     2 15 SELF 1  

09/04/12 EGBJ 1810 EGBJ 1930 C152 G-NONE     1 20 SELF  2 

                

11/04/12 LGW 1645 LAX 0225 B747-400 G-ABCD   9 40 9 40 JMÉNO 
PIC 

 1 
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(4) sloupec 6: celková doba letu může být zapsána v hodinách a minutách nebo 
v desítkové soustavě, dle požadavků; 

(5) sloupec 7: zapište jméno(a) PIC nebo případně slovo SELF (sám); 

(6) sloupec 8: zaznamenejte počet přistání jako pilot řídící ve dne nebo v noci; 

(7) sloupec 9: zapište dobu letu v noci nebo případně dle pravidel letu podle přístrojů; 

(8) sloupec 10: doba ve funkci pilota: 

(i) zapište dobu letu ve funkci PIC, SPIC a PICUS jako PIC; 

(ii) veškeré časy zaznamenané ve funkci SPIC nebo PICUS jsou potvrzeny 
podpisem PIC/FI letadla v „Poznámkách“ (sloupec č. 12); 

(iii) doba ve funkci instruktora by měla být příslušně zaznamenána a také zapsána 
jako PIC; 

(9) sloupec 11: FSTD: 

(i) pro jakékoliv FSTD zapište typ letadla a číslo osvědčení zařízení. V případě 
ostatních letových výcvikových zařízení zapište buď FNPT I nebo FNPT II, 
podle vhodnosti; 

(ii) celková doba výcvikového bloku zahrnuje všechna cvičení provedená 
v zařízení, včetně předletové a poletové kontroly; 

(iii) zapište druh vykonaného cvičení do „Poznámky“ (sloupec 12), např. 
přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, prodloužení platnosti; 

(10) sloupec 12: sloupec „Poznámky“ může být použit dle uvážení držitele pro 
zaznamenávání podrobností o letu. Vždy by však měly být uvedeny tyto záznamy: 

(i) doba letu podle přístrojů jako součást výcviku za účelem získání průkazu 
způsobilosti nebo kvalifikace; 

(ii) podrobnosti o všech zkouškách dovednosti a přezkoušení odborné 
způsobilosti; 

(iii) podpis PIC, jestliže si pilot zapisuje dobu letu ve funkci SPIC nebo PICUS; 

(iv) podpis instruktora, pokud je let součástí prodloužení platnosti třídní kvalifikace 
pro SEP nebo TMG. 

(j) Pokud je celá stránka vyplněná, součet jednotlivých dob letů by měl být zapsán do příslušného 
sloupce a potvrzen pilotem ve sloupci „Poznámky“. 

 

 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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Příklad: 

 

 

 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 

 

9 10 11 12 

DOBA V PROVOZNÍCH 
PODMÍNKÁCH 

DOBA VE FUNKCI PILOTA VÝCVIKOVÝ BLOK FSTD 

NOC IFR PIC DRUHÝ 
PILOT 

DVOJÍ 
ŘÍZENÍ 

INSTRUKTO
R 

DATUM 
(dd/mm/rr) 

TYP CELKOVÁ DOBA 
VÝCVIKOVÉHO BLOKU 

POZNÁMKY A POTVRZENÍ 

  2 15 2 15            

1 20   1 20     1 20     Výcvik k získání kvalifikace 
pro let v noci 

            10/04/12 B747-
400 

4 10 Přezkoušení odborné 
způsobilosti za účelem 
prodloužení platnosti 

8 10 9 40 9 40           PIC(US): podpis PIC 
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AMC1 FCL.055 Jazyková způsobilost 

VŠEOBECNĚ 

(a) Hodnocení jazykové způsobilosti by mělo být navrženo tak, aby odráželo rozsah úkolů 
prováděných piloty, ale se zaměřením spíše na jazyk než na provozní postupy. 

(b) Hodnocení by mělo určit schopnost žadatele: 

(1) efektivně komunikovat pomocí standardní R/T frazeologie; 

(2) poskytnout a porozumět zprávám v běžném jazyce, jak v obvyklých, tak neobvyklých 
situacích, které vyžadují odchýlení od standardní R/T frazeologie. 

Poznámka: bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Manual on the Implementation of ICAO 
Language Proficiency Requirements“ (ICAO Doc 9835), Appendix A Part III a Appendix B. 

HODNOCENÍ 

(c) Posouzení může být rozděleno do tří částí a to takto: 

(1) poslech: posouzení schopnosti porozumět; 

(2) mluvení: posouzení výslovnosti, plynulosti, větné stavby a slovní zásoby; 

(3) interakce. 

(d) Tři výše uvedené části lze kombinovat a hodnocení může být prováděno pomocí široké škály 
prostředků a technologií. 

(e) V případě potřeby může být hodnocení některých nebo všech těchto částí provedeno pomocí 
R/T zkušebních metod. 

(f) Pokud jsou části zkoušení posuzovány jednotlivě, závěrečné hodnocení by mělo být shrnuto 
v jazykové doložce vydané příslušným úřadem. 

(g) Hodnocení může být provedeno během jedné z mnoha stávajících kontrolních nebo 
výcvikových činností, jako je vydání průkazu způsobilosti nebo vydání a prodloužení platnosti 
kvalifikace, traťový výcvik, traťové kontroly provozovatele nebo přezkoušení odborné 
způsobilosti. 

(h) Příslušný úřad může využívat své vlastní zdroje pro rozvoj nebo provádění hodnocení jazykové 
způsobilosti, nebo může pověřit tímto úkolem orgány jazykového hodnocení. 

(i) Příslušný úřad by měl stanovit postup odvolání pro žadatele. 

(j) Držitel průkazu způsobilosti by měl obdržet prohlášení, ve kterém je uvedena úroveň a platnost 
jazykových doložek. 

(k) V případě, že způsob hodnocení anglického jazyka stanovený příslušným úřadem je 
rovnocenný způsobu stanovenému pro hodnocení používání anglického jazyka v souladu 
s AMC2 FCL.055, může být stejné hodnocení použito pro oba účely. 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY HODNOCENÍ 

(l) Cílem hodnocení je určit schopnost žadatele o průkaz způsobilosti pilota nebo držitele průkazu 
způsobilosti mluvit a porozumět jazyku používanému při R/T komunikaci. 

(1) Hodnocení by mělo stanovit schopnost žadatele používat jak: 

(i) standardní R/T frazeologie; tak 

(ii) běžnou řeč v situacích, kdy standardní frazeologie nemůže sloužit 
zamýšlenému přenosu. 
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(2) Hodnocení by mělo zahrnovat: 

(i) pouze hlasové situace nebo situace tváří v tvář; 

(ii) běžná, konkrétní a s prací související témata pro piloty. 

(3) Žadatelé by měli prokázat své jazykové schopnosti při řešení situací s neočekávaným 
vývojem a při řešení zřejmých nedorozumění. 

(4) Hodnocení by mělo určit žadatelovy schopnosti mluvení a poslechu. Nepřímá 
hodnocení znalosti gramatiky, čtení a psaní nejsou vhodná. 

(5) Hodnocení by mělo stanovit jazykové dovednosti žadatele v následujících oblastech: 

(i) výslovnost: 

(A) do jaké míry je výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace ovlivněna 
žadatelovým rodným jazykem nebo regionálními varietami; 

(B) v jakém rozsahu ovlivňují snadné porozumění. 

(ii) struktura: 

(A) schopnost žadatele používat jak základní, tak složité gramatické 
struktury; 

(B) do jaké míry ovlivňují žadatelovy chyby význam. 

(iii) slovní zásoba: 

(A) rozsah a přesnost použité slovní zásoby; 

(B) schopnost žadatele úspěšně parafrázovat, postrádá-li slovní zásobu. 

(iv) plynulost: 

(A) tempo; 

(B) váhavost; 

(C) nacvičená versus spontánní řeč; 

(D) použití diskursivních částic; 

(v) porozumění: 

(A) běžným, konkrétním a pracovním tématům; 

(B) pokud je konfrontován s jazykovými či situačními komplikacemi nebo 
s neočekávaným vývojem událostí. 

Poznámka: přízvuk nebo různé akcenty použité ve zkušebním materiálu by 
měly být dostatečně srozumitelné pro mezinárodní komunitu uživatelů.  

(vi) interakce: 

(A) kvalita odpovědi (pohotová, přiměřená a informativní); 

(B) schopnost navázat a udržovat komunikaci: 

(a) na běžná, konkrétní a pracovní témata; 

(b) v případě neočekávaného vývoje událostí. 

(C) schopnost řešení zjevných nedorozumění ověřením, potvrzením nebo 
vyjasněním. 
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Poznámka: hodnocení jazykových dovedností ve výše zmíněných oblastech je 
prováděno za použití hodnotící stupnice uvedené v AMC2 FCL.055. 

(6) Pokud není hodnocení prováděno tváří v tvář, měly by být použity vhodné technologie 
pro hodnocení žadatelových schopností poslechu a mluvení a pro umožnění interakce 
(např. simulovaná komunikace pilota nebo řídícího). 

HODNOTÍCÍ OSOBY 

(m) Je nezbytné, aby osoby odpovědné za hodnocení jazykové způsobilosti („hodnotící“) byly 
dostatečně školené a kvalifikované. Hodnotící by měli být buď letečtí odborníci (např. současní 
nebo bývalí členové letové posádky nebo řídící letového provozu) nebo jazykoví odborníci 
s dalším výcvikem souvisejícím s letectvím. Alternativní přístup by byl tvořen hodnotícím 
týmem, který se skládá z odborníka z provozu a jazykového odborníka. 

(1) Hodnotící by měli být proškoleni na specifické požadavky hodnocení. 

(2) Hodnotící by neměli zkoušet žadatele, kterým poskytovali jazykový výcvik. 

KRITÉRIA PRO PŘIJATELNOST ORGÁNŮ JAZYKOVÉHO HODNOCENÍ 

(n) Pro zajištění nezávislého hodnocení, by nemělo být jazykové hodnocení závislé na jazykovém 
výcviku. 

(1) Pro přijetí by měly orgány jazykového hodnocení prokázat: 

(i) odpovídající vedení a personál; 

(ii) systém jakosti stanovený a udržovaný tak, aby zajistil splnění a přiměřenost 
požadavků hodnocení, standardů a postupů. 

(2) Systém jakosti zavedený orgánem jazykového hodnocení by se měl zabývat 
následujícím: 

(i) vedením; 

(ii) politikou a strategií; 

(iii) postupy; 

(iv) příslušnými ustanoveními ICAO nebo Části-FCL, standardy a postupy 
hodnocení; 

(v) organizační strukturou; 

(vi) odpovědností za vývoj, zavedení a řízení systému jakosti; 

(vii) dokumentací; 

(viii) programem zabezpečujícím kvalitu; 

(ix) lidskými zdroji a výcvikem (počátečním a opakovacím); 

(x) požadavky hodnocení; 

(xi) spokojeností zákazníků. 

(3) Dokumentace hodnocení a záznamy by měly být uchovávány po dobu stanovenou 
příslušným úřadem a na žádost příslušného úřadu poskytnuty. 

(4) Dokumentace hodnocení by měla obsahovat alespoň následující: 

(i) cíle hodnocení; 

(ii) rozvržení hodnocení, časový rámec, použité metody, vzorová hodnocení, 
hlasové ukázky; 
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(iii) kritéria a standardy hodnocení (alespoň úroveň 4, 5 a 6 na kvalifikační stupnici 
uvedené v AMC2 FCL.055); 

(iv) doklady prokazující platnost hodnocení, relevanci a spolehlivost; 

(v) postupy hodnocení a odpovědnosti:  

(A) příprava individuálního hodnocení; 

(B) administrace: místo(a), kontrola totožnosti a dozor při písemných 
zkouškách, disciplína hodnocení, důvěrný charakter a zabezpečení; 

(C) podávání zpráv a dokumentace poskytnutá příslušnému úřadu nebo 
žadateli včetně vzorů osvědčení; 

(D) uchování dokladů a záznamů. 

Poznámka: bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Manual on the Implementation 
of ICAO Language Proficiency Requirements“ (ICAO Doc 9835). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC2 FCL.055 Jazyková způsobilost 

HODNOTÍCÍ STUPNICE  

Následující tabulka popisuje rozdílné úrovně jazykové způsobilosti: 

 

ÚROVEŇ VÝSLOVNOST 
Předpokládaný dialekt 

nebo přízvuk srozumitelný 
letecké veřejnosti 

STRUKTURA 
Příslušné gramatické 

konstrukce a větné vzorce 
jsou určeny jazykovými 

funkcemi vhodnými k úkolu 

SLOVNÍ ZÁSOBA PLYNULOST POROZUMĚNÍ INTERAKCE 

Odborná  
(Úroveň 6) 

Přestože výslovnost, 
přízvuk, rytmus a 
intonace mohou být 
ovlivněny rodným 
jazykem nebo 
regionálními 
varietami, téměř 
nikdy neovlivňují 
snadnost 
porozumění. 

Soustavně dobře 
používá základní i 
složité gramatické 
struktury a větné 
vzorce. 

Rozsah a přesnost 
slovní zásoby 
dostačuje k účinné 
komunikaci o široké 
škále známých či 
neznámých témat. 
Slovní zásoba je 
idiomatická, 
významově odstíněná 
a citlivá k rejstříku. 

Je schopen obšírně 
hovořit přirozeně a 
bez námahy. Mění 
plynulost řeči za 
účelem navození 
stylistického účinku, 
např. pro zdůraznění 
určité myšlenky. 
Spontánně používá 
vhodné diskursivní 
částice. 

Porozumění je 
důsledně přesné 
téměř ve všech 
kontextech a zahrnuje 
porozumění 
jazykovým a 
kulturním nuancím. 

Snadno reaguje 
téměř ve všech 
situacích. Vnímá 
verbální i neverbální 
podněty a vhodně na 
ně reaguje. 

Rozšířená 
(Úroveň 5) 

Přestože jsou 
výslovnost, přízvuk, 
rytmus a intonace 
ovlivněny rodným 
jazykem nebo 
regionálními 
varietami, zřídkakdy 
ovlivňují snadnost 
porozumění. 

Soustavně dobře 
používá základní 
gramatické struktury a 
větné vzorce. Pokouší 
se o složitější 
struktury, ale s 
chybami, které někdy 
ovlivňují význam. 

Rozsah a přesnost 
slovní zásoby 
dostačuje k účinné 
komunikaci o 
běžných, konkrétních 
a pracovních 
tématech. Soustavně 
a bezchybně 
parafrázuje. Slovní 
zásoba je někdy 
idiomatická. 

Je schopen obšírně 
hovořit poměrně 
snadno o známých 
tématech, ale nemění 
plynulost řeči za 
účelem navození 
stylistického účinku. 
Umí používat vhodné 
diskursivní částice. 

Porozumění běžným, 
konkrétním a 
pracovním tématům a 
je téměř přesné, je-li 
mluvčí konfrontován s 
jazykovými či 
situačními 
komplikacemi či 
neočekávaným 
sledem událostí. Je 
schopen porozumět 
řadě řečových variet 
(dialektů a/nebo 
akcentů) či rejstříků. 

Reakce jsou 
pohotové, přiměřené 
a informativní. Vztah 
mluvčího a 
posluchače zvládá 
efektivně. 
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ÚROVEŇ VÝSLOVNOST 
Předpokládaný dialekt 

nebo přízvuk srozumitelný 
letecké veřejnosti 

STRUKTURA 
Příslušné gramatické 

konstrukce a větné vzorce 
jsou určeny jazykovými 

funkcemi vhodnými k úkolu 

SLOVNÍ ZÁSOBA PLYNULOST POROZUMĚNÍ INTERAKCE 

Provozní 
(Úroveň 4) 

Přestože jsou 
výslovnost, přízvuk, 
rytmus a intonace 
ovlivněny rodným 
jazykem nebo 
regionálními 
varietami, občas 
ovlivňují snadnost 
porozumění. 

Tvořivě a obvykle 
správně používá 
základní gramatické 
struktury a větné 
vzorce. Mohou se 
vyskytnout chyby, 
zejména 
v neobvyklých nebo 
neočekávaných 
situacích, ale jen 
zřídka ovlivňují 
význam. 

Rozsah a přesnost 
slovní zásoby obvykle 
dostačuje k účinné 
komunikaci o 
běžných, konkrétních 
a pracovních 
tématech. Je schopen 
často správně 
parafrázovat, 
postrádá-li slovní 
zásobu v neobvyklých 
nebo neočekávaných 
situacích. 

Vytváří promluvy ve 
vhodném tempu. 
Příležitostně může 
dojít ke ztrátě 
plynulosti při 
přechodu z nacvičené 
či formulační řeči do 
spontánní interakce, 
což však nebrání 
efektivní komunikaci. 
V omezené míře 
používá diskursivní 
částice. Výplně 
nepůsobí rušivě. 

Porozumění běžným, 
konkrétním a 
pracovním tématům 
je většinou přesné, je-
li použitý akcent nebo 
varieta srozumitelná 
mezinárodní komunitě 
uživatelů. Je-li mluvčí 
konfrontován 
s jazykovými či 
situačními 
komplikacemi nebo 
s neočekávaným 
vývojem událostí, 
porozumění může být 
pomalejší nebo 
vyžaduje vyjasňovaní 
strategie. 

Reakce jsou obvykle 
pohotové, přiměřené 
a informativní. 
Zahajuje a udržuje 
hovor, i když je 
konfrontován 
s neočekávaným 
vývojem událostí. 
Zjevná nedorozumění 
řeší přiměřeně 
ověřením, potvrzením 
nebo vyjasněním. 

Předprovozní 
(Úroveň 3) 

Výslovnost, přízvuk, 
rytmus a intonace 
jsou ovlivněny 
rodným jazykem 
nebo regionální 
varietou a často 
ovlivňují snadné 
porozumění. 

Základní gramatické 
struktury a větné 
vzorce spojené 
s předvídatelnými 
situacemi nejsou vždy 
dobře ovládány. 
Chyby často ovlivňují 
význam. 

Rozsah a přesnost 
slovní zásoby obvykle 
dostačuje k účinné 
komunikaci o 
běžných, konkrétních 
a pracovních 
tématech, ale rozsah 
je omezený a výběr 
slov je často 
nevhodný.  
Často není schopnost 
úspěšně parafrázovat 
při chybějící slovní 
zásobě. 

Vytváří promluvy, ale 
frázování a pauzy 
jsou často nevhodné. 
Váhavost nebo 
pomalost řeči mohou 
bránit efektivní 
komunikaci. Výplně 
někdy působí rušivě. 

Porozumění běžným, 
konkrétním a 
pracovním tématům 
je často přesné, je-li 
použitý akcent nebo 
varieta srozumitelná 
mezinárodní komunitě 
uživatelů. Může méně 
porozumět jazykovým 
nebo situačním 
komplikacím nebo při 
neočekávaném vývoji 
událostí. 

Reakce jsou někdy 
pohotové, přiměřené 
a informativní. 
Schopnost zahájit a 
udržovat komunikaci 
s přiměřenou lehkostí 
o známých tématech 
a předvídatelných 
situacích. Obvykle 
neodpovídající při 
neočekávaném vývoji 
událostí. 
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ÚROVEŇ VÝSLOVNOST 
Předpokládaný dialekt 

nebo přízvuk srozumitelný 
letecké veřejnosti 

STRUKTURA 
Příslušné gramatické 

konstrukce a větné vzorce 
jsou určeny jazykovými 

funkcemi vhodnými k úkolu 

SLOVNÍ ZÁSOBA PLYNULOST POROZUMĚNÍ INTERAKCE 

Základní 
(Úroveň 2) 

Výslovnost, přízvuk, 
rytmus a intonace 
jsou velmi ovlivněny 
rodným jazykem 
nebo regionální 
varietou a obvykle 
ovlivňují snadné 
porozumění. 

Prokazuje pouze 
omezené zvládání 
několika 
jednoduchých 
naučených 
gramatických struktur 
a větných vzorců. 

Omezený rozsah 
slovní zásoby 
skládající se pouze 
ze osamocených slov 
a naučených frází. 

Schopnost tvořit velmi 
krátké, osamocené, 
naučené promluvy 
s častými pauzami a 
s rušivým použitím 
výplňových slov při 
hledání výrazů a 
výslovnosti méně 
známých slov. 

Porozumění je 
omezeno na 
osamocené naučené 
fráze, jsou-li pečlivě a 
pomalu vyslovovány. 

Reakce jsou 
zdlouhavé a často 
nepřiměřené. 
Interakce je omezena 
na jednoduché 
pravidelné výměny. 

Předzákladní 
(Úroveň 1) 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Podává výkon na 
úrovni pod základní 
úrovní. 

Poznámka: Provozní úroveň (úroveň 4) je minimální požadovaná úroveň způsobilosti pro R/T komunikaci. 

Úrovně 1 až 3 popisují předzákladní, základní a předprovozní úroveň jazykové způsobilosti v uvedeném pořadí a každá z nich popisuje úroveň s požadavkem 
jazykové způsobilosti. 

Úroveň 5 a 6 popisují rozšířenou a odbornou úroveň, na úrovních způsobilosti více pokročilých, než je minimální požadovaný standard. 

 

 

 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC3 FCL.055 Jazyková způsobilost 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO DRŽITELE PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE (IR) 

POUŽITÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 

(a) Požadavky FCL.055(d) zahrnují schopnost používat anglický jazyk pro následující důvody: 

(1) let: R/T související se všemi fázemi letu, včetně nouzových situací; 

(2) země: veškeré informace související s provedením letu: 

(i) být schopen číst a prokázat porozumění technických příruček psaných 
v angličtině, například provozní příručka, letová příručka pro vrtulníky apod.; 

(ii) předletové plánování, shromažďování informací o počasí, zprávy NOTAM, 
letový plán ATC, apod.; 

(iii) používání všech leteckých traťových, odletových a přibližovacích map a s nimi 
souvisejících dokumentů psaných v anglickém jazyce. 

(3) komunikace: být schopen komunikovat s ostatními členy posádky v anglickém jazyce 
v průběhu všech fází letu, včetně letové přípravy. 

(b) Případně lze položky uvedené v (a) prokázat: 

(1) úspěšným složením určité zkoušky dané příslušným úřadem po provedení kurzu 
výcviku, který umožní žadateli, aby splnil všechny body uvedené v bodě (a) výše; nebo 

(2) položka (a)(1) se považuje za splněnou, pokud žadatel složil zkoušku dovednosti IR, 
MPL nebo ATPL nebo přezkoušení odborné způsobilosti, během kterého probíhala 
obousměrná R/T komunikace v anglickém jazyce; 

(3) položka (a)(2) se považuje za splněnou, pokud žadatel absolvoval v angličtině kurz IR, 
MPL nebo ATP nebo pokud úspěšně složil teoretickou IR nebo ATPL zkoušku 
v anglickém jazyce; 

(4) položka (a)(3) se považuje za splněnou, pokud žadatel nebo držitel IR absolvoval 
v anglickém jazyce kurz MCC a je držitelem osvědčení o úspěšném ukončení tohoto 
kurzu nebo pokud žadatel úspěšně složil MP zkoušku dovedností a přezkoušení 
odborné způsobilosti pro vydání třídní nebo typové kvalifikace, během které probíhala 
obousměrná R/T komunikace a komunikace s ostatními členy posádky v anglickém 
jazyce. 

(c) V případě, že jsou metody zkoušení uvedené výše rovnocenné těm, které jsou stanoveny pro 
požadavky jazykové způsobilosti v souladu s AMC1 FCL.055, může být zkouška použita pro 
vydávání doložky jazykové způsobilosti. 

 

AMC1 FCL.060(b)(1) Nedávná praxe 

V případě, že pilot potřebuje vykonat jeden nebo více letů s instruktorem nebo examinátorem za účelem 
splnění požadavku dle FCL.060(b)(1) před tím, než by mohl přepravovat cestující, nebude instruktor ani 
examinátor považován za cestujícího. 

 

GM FCL.060(b)(1) Nedávná praxe 

LETOUNY, VRTULNÍKY, LETADLA S POHONEM VZTLAKU, VZDUCHOLODĚ A KLUZÁKY 

V případě, že je pilot nebo PIC pod dohledem instruktora a provádí za účelem splnění požadavku tři 
vzlety, přiblížení a přistání, nesmí být na palubě cestující. 
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AMC1 FCL.060(b)(5) Nedávná praxe 

NESLOŽITÉ VRTULNÍKY 

Seskupení nesložitých vrtulníků s podobnými ovládacími a provozními charakteristikami: 

(a) Skupina 1: Bell 206/206L, Bell 407;  

(b) Skupina 2: Hughes 369, MD 500N, MD 520N, MD 600;  

(c) Skupina 3: SA 341/342, EC 120;  

(d) Skupina 4: SA 313/318, SA 315/316/319, AS 350, EC 130;  

(e) Skupina 5: všechny typy uvedené v AMC1 FCL.740.H(a)(3) a R 22 a R 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA B – PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA LEHKÝCH LETADEL – LAPL 

 

AMC1 FCL.115; FCL.120 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO LAPL 

(a) Výcvik a přezkoušení by měly jednotným způsobem pokrýt aspekty vztahující se 
k netechnickým dovednostem s ohledem na konkrétní rizika spojená s průkazem způsobilosti 
a danou činností. Výuka teoretických znalostí poskytovaná ATO by měla zahrnovat určitou 
část práce na učebně, ale může také zahrnovat další metody předávání znalostí, např. 
interaktivní video, prezentace pomocí diapozitivů/magnetofonu, výcvik pomocí počítače a 
dálkové výukové kurzy. Organizace pro výcvik odpovědná za výcvik zkontroluje, zda žadatel 
uspokojivým způsobem dokončil všechny odpovídající prvky výcvikového kurzu teoretických 
znalostí před tím, než je doporučen k přezkoušení. 

(b) Následující tabulky obsahují osnovu kurzů a přezkoušení teoretických znalostí pro LAPL(B) a 
LAPL(S). Osnova výuky a přezkoušení teoretických znalostí pro PPL(A) a PPL(H) v AMC1 
FCL.210 a FCL.215 by měla být použita pro LAPL(A) a LAPL(H), v uvedeném pořadí. 

I. OBECNÉ PŘEDMĚTY    

[PRO LAPL(S) a LAPL(B)] 

1. PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI CIVILNÍHO LETECTVÍ A POSTUPY ATC 

1.1. Mezinárodní právo: úmluvy, dohody a organizace v civilním letectví 

1.2. Letová způsobilost letadel 

1.3. Poznávací značky letadel 

1.4. Průkazy způsobilosti personálu 

1.5. Pravidla létání 

1.6. Postupy letecké navigace: provoz letadel 

1.7. Předpisy týkající se letového provozu: uspořádání vzdušného prostoru 

1.8. ATS a řízení letového provozu 

1.9. AIS (letecká informační služba) 

1.10. Letiště, plochy pro vzlet 

1.11. Pátrání a záchrana 

1.12. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy 

1.13. Hlášení leteckých nehod 

1.14. Vnitrostátní právo 

2. LIDSKÁ VÝKONNOST 

2.1. Lidští činitelé: základní pojmy 

2.2. Základy letecké fyziologie a udržování zdraví 

2.3. Základy letecké psychologie 

3. METEOROLOGIE 

3.1. Atmosféra 

3.2. Vítr  

3.3. Termodynamika 

3.4. Oblačnost a mlha 

3.5. Srážky 

3.6. Vrstvy vzduchu a fronty 
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3.7. Tlakové systémy 

3.8. Klimatologie 

3.9. Nebezpečí pro let 

3.10. Meteorologické informace 

4. KOMUNIKACE 

4.1. VFR komunikace 

4.2. Definice 

4.3. Obecné provozní postupy 

4.4. Příslušné výrazy z meteorologických zpráv (VFR) 

4.5. Činnost požadovaná při ztrátě spojení 

4.6. Tísňové a pilnostní postupy 

4.7. Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů 

II. DOPLŇKOVÉ PŘEDMĚTY PRO KAŽDOU KATEGORII 

II.A. KLUZÁKY 

5. ZÁKLADY LETU – KLUZÁK 

5.1. Aerodynamika (proudění vzduchu) 

5.2. Mechanika letu 

5.3. Stabilita  

5.4. Řízení  

5.5. Omezení (násobek zatížení a manévry(obraty)) 

5.6. Přetažení a vývrtky 

6. PROVOZNÍ POSTUPY – KLUZÁK  

6.1. Obecné požadavky 

6.2. Metody vypouštění 

6.3. Techniky plachtění 

6.4. Okruhy a přistání 

6.5. Přistání v terénu (outlanding) 

6.6. Zvláštní provozní postupy a nebezpečí 

6.7. Nouzové postupy 

7. PLÁNOVÁNÍ A PROVEDENÍ LETU - KLUZÁK 

7.1. Kontrola hmotnosti a vyvážení 

7.2. Rychlostní polára kluzáku nebo cestovní rychlost 

7.3. Plánování letu a stanovení úlohy 

7.4. Letový plán formátu ICAO (letový plán ATS) 

7.5. Sledování letu a přeplánování za letu 

8. OBECNÁ ZNALOST LETADLA, DRAK A SYSTÉMY A NOUZOVÉ VYBAVENÍ - KLUZÁK  

8.1. Drak  

8.2. Konstrukce, zatížení a namáhání 

8.3. Přistávací zařízení, kola, pneumatiky a brzdy 

8.4. Hmotnost a vyvážení 

8.5. Řízení letu 

8.6. Přístroje 

8.7. Příručky a dokumentace 
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8.8. Letová způsobilost a údržba 

9. NAVIGACE 

9.1. Základy navigace 

9.2. Magnetismus a kompasy 

9.3. Mapy  

9.4. Navigace výpočtem 

9.5. Navigace za letu 

9.6. Globální navigační družicové systémy (GNSS)  

II.B. BALÓNY   

5. ZÁKLADY LETU – BALÓN 

5.1. Základy letu 

5.2. Aerostatika 

5.3. Meze zatížení 

5.4. Provozní omezení 

6. PROVOZNÍ POSTUPY – BALÓN  

6.1. Obecné požadavky 

6.2. Zvláštní provozní postupy a nebezpečí (základní aspekty) 

6.3. Nouzové postupy 

7. PLÁNOVÁNÍ A PROVEDENÍ LETU - BALÓN 

7.1. Hmotnost 

7.1.1. Smysl hmotnostních kritérií 

7.1.2. Zatížení 

7.2. Provedení letu 

7.2.1. Provedení letu: obecně 

7.3. Plánování a sledování letu 

7.3.1. Plánování letu: obecně 

7.3.2. Plánování zásoby paliva 

7.3.3. Předletová příprava 

7.3.4. Letový plán formátu ICAO (letový plán ATS) 

7.3.5. Sledování letu a přeplánování za letu 

8. OBECNÁ ZNALOST LETADLA, OBAL A SYSTÉMY A NOUZOVÉ VYBAVENÍ - BALÓN  

8.1. Konstrukce, zatížení, namáhání a údržba 

8.2. Obal 

8.3. Hořák (horkovzdušný balón a horkovzdušná vzducholoď) 

8.4. Palivové láhve (horkovzdušný balón a horkovzdušná vzducholoď) 

8.5. Koš nebo gondola 

8.6. Plyn zajišťující vztlak (plynový balón) 

8.7. Plyn pro hoření (horkovzdušný balón a horkovzdušná vzducholoď) 

8.8. Přítěž (plynový balón) 

8.9. Motor (pouze horkovzdušná vzducholoď) 

8.10. Přístroje 

8.11. Nouzové vybavení 

9. NAVIGACE 
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9.1. Navigace obecně 

9.2. Základy navigace 

9.3. Magnetismus a kompasy 

9.4. Mapy  

9.5. Navigace výpočtem 

9.6. Navigace za letu 

9.7. GNSS 

 

AMC1 FCL.120; FCL.125 

ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKOUŠKA DOVEDNOSTI PRO LAPL 

(a) Zkouška teoretických znalostí 

(1) Zkouška by měla mít písemnou formu a měla by se skládat z celkového počtu 120 
otázek s možností výběru z několika odpovědí, které pokryjí všechny předměty. 

(2) Pro předmět „komunikace“ může být provedeno praktické přezkoušení na učebně. 

(3) Příslušný úřad by měl žadatele informovat o tom, v jakém(jakých) jazyku(jazycích) 
budou zkoušky vedeny.  

(b) Zkouška dovednosti 

Po neúspěšném dokončení jakékoliv zkoušky dovednosti nebo její části může být vyžadován 
dodatečný výcvik. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, by neměl být omezen. 

(c) Provedení zkoušky 

(1) Jestliže letový examinátor (FE) shledá důvody žadatele ukončit zkoušku dovednosti 
za nepřiměřené, měl by žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže 
je ukončení zkoušky považováno za přijatelné pro FE, měly by být při dalším letu 
přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. 

(2) Jakýkoliv obrat nebo postup, který je součástí zkoušky může žadatel jednou 
opakovat. FE může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že 
prokazování dovednosti v létání žadatelem vyžaduje opakování celé zkoušky. 

(3) Žadatel by měl pilotovat letadlo z místa, kde lze vykonávat funkce velícího pilota a 
tuto zkoušku provádět jako kdyby neexistoval jiný člen posádky. Zodpovědnost za 
tento let by měla být stanovena v souladu s vnitrostátními předpisy. 

 

AMC1 FCL.125  LAPL – zkouška dovednosti 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU LAPL(A) 

(a) Trať letu pro zkoušku dovednosti by měl vybrat letový examinátor (FE). Tato trať může končit 
na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a 
měl by zajistit, aby byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. 
Navigační část zkoušky by měla trvat alespoň 30 minut, což by mělo pilotovi umožnit prokázat 
schopnost proletět trať přes alespoň dva určené vyčkávací body. Po dohodě mezi žadatelem 
a FE může být uskutečněna jako samostatná letová zkouška. 

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti včetně identifikace radiových 
zařízení. Úkony by měly být prováděny v souladu se schváleným kontrolním seznamem 
povinných úkonů pro ten letoun nebo TMG, na němž se zkouška koná. Během předletové 
přípravy pro zkoušku by měl být žadatel požádán, aby stanovil nastavení výkonu a 
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rychlostí/otáček. Údaje výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání by měly být vypočteny 
žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou daného letounu nebo TMG. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit letoun nebo TMG v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení letounu nebo TMG takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku 
postupu nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Následující omezení představují všeobecné vodítko. FE by měl stanovit povolené odchylky 
pro podmínky turbulence, letových vlastností a výkonnosti použitého letounu nebo TMG: 

(1) výška: 

normální let    ± 45 m (150 ft) 

(2) rychlost: 

 (i) vzlet a přiblížení  +15 / -5 kt 

 (ii) všechny další režimy letu ± 15 kt 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu LAPL(A): 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení letounu nebo TMG pomocí vnějších 
vizuálních referencí, postupy odmrazování/ochrany proti námraze, atd. se uplatňují ve všech 
částech.  

a Předletová dokumentace, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Hmotnost a vyvážení a výpočet výkonnosti 

c Prohlídka letounu nebo TMG a údržba/obsluha 

d Spouštění motoru a postupy po spuštění 

e Pojíždění a postupy na letišti, postupy před vzletem 

f Vzlet a úkony po vzletu 

g Postupy pro odlet z letiště 

h Spojení s ATC: dodržování 
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ČÁST 2 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Spojení s ATC 

b Přímý a vodorovný let, se změnami rychlosti 

c Stoupání: 

i. nejlepší stoupavost; 

ii. stoupavé zatáčky; 

iii. ustálení ve vodorovném letu. 

d Střední zatáčky (náklon 30°), postupy sledování okolí a vyhýbání se srážkám   

e Ostré zatáčky (náklon 45°) 

f Let při kriticky nízké rychlosti letu s vysunutými a zasunutými vztlakovými klapkami 

g Pády: 

i. čistý pád, vybrání letounu s použitím výkonu motoru; 

ii. přiblížení k přetažení v klesavé zatáčce s náklonem 20° v přibližovací konfiguraci; 

iii. přiblížení k přetažení v přistávací konfiguraci. 

h Klesání: 

i. s a bez výkonu; 

ii. klesavé zatáčky (ostré klouzavé zatáčky); 

iii. ustálení ve vodorovném letu. 

 

ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Letový plán, navigace výpočtem a čtení map 

b Udržování nadmořské výšky, kurzu a rychlosti 

c Orientace, uspořádání vzdušného prostoru, časové výpočty a opravy ETA, vedení 
deníku 

d Let na náhradní letiště (plánování a provedení) 

e Řízení letu (úkony, zamrzání palivového systému a karburátoru, atd.) 

f Spojení s ATC: dodržování 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Postupy příletu na letiště 

b Vyhýbání se srážkám (postupy sledování okolí)  
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c Přesné přistání (přistání na krátkou dráhu) a přistání s bočním větrem, jsou-li vhodné 
podmínky 

d Přistání bez použití vztlakových klapek (je-li to použitelné)  

e Přiblížení na přistání na volnoběh  

f Letmé přistání a vzlet 

g Opakování okruhu z malé výšky 

h Spojení s ATC 

i Úkony po letu 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY 

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 4 

a Simulované vysazení motoru po vzletu  

b * Simulované vynucené přistání  

c * Simulované bezpečnostní přistání  

d Simulované nouzové případy 

e Ústní otázky 

* Tyto položky mohou být na základě rozhodnutí FE kombinovány. 

 

AMC2 FCL.125  LAPL – zkouška dovednosti 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU LAPL(H) 

(a) Trať letu pro zkoušku dovednosti by měl vybrat letový examinátor (FE). Tato trať může končit 
na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a 
měl by zajistit, aby byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. 
Navigační část zkoušky by se měla skládat alespoň ze dvou úseků letu, každý úsek by měl 
trvat alespoň 10 minut. Zkouška dovednosti může být rozdělena do dvou letů. 

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti včetně identifikace radiových 
zařízení. Úkony by měly být prováděny v souladu s letovou příručkou nebo schváleným 
kontrolním seznamem povinných úkonů nebo provozním deníkem pilota pro ten vrtulník, na 
němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro zkoušku by měl být žadatel požádán, 
aby stanovil nastavení výkonu a rychlostí/otáček. Údaje výkonnosti pro vzlet, přiblížení a 
přistání by měly být vypočteny žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou 
daného vrtulníku. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit vrtulník v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 
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(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení vrtulníku takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Následující omezení představují všeobecné vodítko. FE by měl stanovit povolené odchylky 
pro podmínky turbulence, letových vlastností a výkonnosti použitého vrtulníku: 

(1) výška: 

(i) normální přímý let      ± 150 ft 

(ii) při simulovaném významném nouzovém stavu ± 200 ft 

(iii) let ve visu s vlivem přízemního efektu  ± 2 ft 

 (2) rychlost: 

 (i) vzlet a přiblížení     +15 / -10 kt 

 (ii) všechny další režimy letu    ± 15 kt 

(3) snášení při zemi: 

(i) visení při vzletu s vlivem přízemního efektu   ± 0,9 m (± 3 ft) 

(ii) přistání  bez pohybu do strany nebo 
dozadu 

(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu LAPL(H): 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ/POLETOVÉ ÚKONY A POSTUPY 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení vrtulníku pomocí vnějších vizuálních 
referencí, postupy odmrazování/ochrany proti námraze, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a 
Znalost vrtulníku (například technický deník, palivo, hmotnost a vyvážení, výkonnost), 
plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Předletová prohlídka nebo činnost, umístění součástí a účel 

c Prohlídka pilotního prostoru, postup spouštění  

d Kontroly komunikačního a navigačního vybavení, výběr a nastavení kmitočtů 

e Postupy před vzletem, spojení s ATC 

f Parkování, zastavení a poletové postupy 

 

ČÁST 2 OBRATY VE VISENÍ, POKROČILÉ ŘÍZENÍ A OMEZENÉ PROSTORY 

a Vzlet a přistání (nadzdvihnutí a dosednutí) 

b Pojíždění, vzdušné pojíždění 
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c Visení na místě s protivětrem/bočním/zadním větrem 

d Zatáčení ve visu na místě, o 360° doprava a doleva (otáčení na místě) 

e Visení s pohybem vpřed, do strany a vzad 

f Simulované selhání motoru ve visu 

g Rychlá zastavení proti větru a po větru 

h Přistání a vzlety ze svažitého terénu/neupravených ploch 

i Vzlety (různé profily) 

j Vzlety s bočním větrem, po větru (je-li proveditelné) 

k Vzlet s maximální vzletovou hmotností (skutečnou nebo simulovanou) 

l Přiblížení (různé profily) 

m Vzlet a přistání s omezeným výkonem 

n Autorotace, (FE vybere 2 položky z následujících: základní, dolet, nízká rychlost, zatáčky 
o 360°) 

o Přistání s autorotací 

p Procvičování vynuceného přistání s obnovením výkonu motoru 

q Kontroly výkonu, technika průzkumu, technika přiblížení a odletu 

 

ČÁST 3 NAVIGACE A TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Navigace a orientace v různých nadmořských výškách/výškách, čtení map 

b Udržování nadmořské výšky/výšky, rychlosti, kurzu, pozorování vzdušného prostoru, 
nastavení výškoměru 

c Sledování postupu letu, letový záznamník, spotřeba paliva, vytrvalost, ETA, 
vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať, sledování přístrojů 

d Pozorování meteorologických podmínek, plánování letu na náhradní letiště 

e Vyhýbání se srážkám (postupy sledování okolí) 

f Spojení s ATC: dodržování předpisů 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Vodorovný let, udržování kurzu, nadmořské výšky/výšky a rychlosti 

b Stoupavé a klesavé zatáčky do určených kurzů 
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c Horizontální zatáčky s náklonem až 30°, 180° až 360° doleva a doprava 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY (SIMULOVANÉ, JE-LI TO VHODNÉ) 

Poznámka: FE vybere 4 z následujících položek: 

a Nesprávné činnosti motoru, včetně poruchy regulátoru, námraza na karburátoru/motoru, 
olejový systém, podle toho, co je vhodné 

b Nesprávné činnosti palivového systému 

c Nesprávné činnosti elektrického systému 

d Nesprávné činnosti hydraulického systému, včetně přiblížení a přistání bez hydrauliky, 
podle toho, co je použitelné 

e Nesprávné činnosti hlavního rotoru a/nebo systému vyvažování krouticího momentu 
(letový simulátor nebo pouze diskuze) 

f Nácvik požárních postupů, včetně kontroly kouře a jeho odstranění, podle toho, co je 
použitelné 

g Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

 

AMC1 FCL.125; FCL.235 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU LAPL(S) a SPL 

(a) Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby byly na palubě 
veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu.  

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti včetně identifikace radiových 
zařízení. Úkony by měly být prováděny v souladu se schválenou letovou příručkou nebo 
schváleným kontrolním seznamem povinných úkonů pro ten kluzák, na němž se zkouška 
koná.  

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit kluzák v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení kluzáku takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu LAPL(S) a SPL: 
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ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET 

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

a 
Předletová prohlídka kluzáku (každodenní), dokumentace, NOTAM a meteorologická 
instruktáž 

b Ověření mezí hmotnosti a vyvážení a výpočet výkonnosti 

c Dodržení obsluhy kluzáku 

d Úkony před vzletem 

 

ČÁST 2 ZPŮSOBY VYPOUŠTĚNÍ  

Poznámka: Během zkoušky dovednosti mají být plně využity všechny položky alespoň 
jednoho ze třech uvedených způsobů vypouštění.  

ČÁST 2 (A) VYPOUŠTĚNÍ NAVIJÁKEM NEBO VOZIDLEM 

a Signály před a během vypouštění, včetně signálů obsluze navijáku 

b Odpovídající profil vypouštění navijákem 

c Simulované selhání navijáku 

d Uvědomování si okolí 

ČÁST 2 (B) VYPOUŠTĚNÍ AEROVLEKEM 

a Signály před a během vypouštění, včetně signálů nebo komunikace s pilotem vlečného 
letounu v případě jakýchkoliv problémů 

b Počáteční pojíždění a stoupání po vzletu 

c Přerušení vypouštění (simulace nebo podrobná diskuse) 

d Správná poloha během přímého letu a zatáčky 

e Vychýlení z polohy a obnovení správné  

f Správné uvolnění z vleku 

g Sledování okolí a letecké umění během celé fáze vlekání 

ČÁST 2 (C) SAMOSTATNÉ VYPOUŠTĚNÍ (pouze motorové kluzáky) 

a Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné) 

b Postupy pro odlet z letiště 

c Počáteční pojíždění a stoupání po vzletu 
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d Sledování okolí a letecké umění během celého vzletu 

e Simulovaná porucha motoru po vzletu 

f Vypnutí motoru a jeho zasunutí 

 

ČÁST 3 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Udržování přímého letu: kontrola polohy a rychlosti  

b Ustálené střední zatáčky (náklon 30°), postupy sledování okolí a vyhýbání se srážkám 

c Změna směru letu na zvolené kurzy – vizuálně a pomocí kompasu 

d Let s velkým úhlem náběhu (kriticky nízká rychlost letu) 

e Čistý pád a vybrání 

f Předcházení vývrtkám a vybrání 

g Ostré zatáčky (náklon 45°), postupy sledování okolí a vyhýbání se srážkám    

h Navigace v místním prostoru a povědomí 

 

ČÁST 4 OKRUH, PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Postup vstupu na letištní okruh 

b Vyhýbání se srážkám: postupy sledování okolí 

c Úkony před přistáním 

d Okruh, řízení přiblížení a přistání 

e Přesné přistání (simulace přistání v terénu a na krátkou dráhu) 

f Přistání s bočním větrem, jsou-li vhodné podmínky 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC2 FCL.125; FCL.235 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU LAPL(B) a BPL 

(a) Místo vzletu by mělo být vybráno žadatelem v závislosti na aktuálních meteorologických 
podmínkách, prostoru, který má být prolétáván a případných možností pro výběr vhodných 
míst k přistání. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby 
byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu.  

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti. Úkony by měly být prováděny v 
souladu se schválenou letovou příručkou nebo schváleným kontrolním seznamem povinných 
úkonů pro ten balón, na němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro danou 
zkoušku by měl být žadatel požádán, aby provedl instruktáž posádky a cestujících a ukázal 
zvládání davu. Výpočet zatížení by měl být proveden žadatelem v souladu s příručkou nebo 
letovou příručkou použitého balónu. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit balón v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení balónu takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(d) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu LAPL(B) (horkovzdušné balóny) a BPL  
(horkovzdušné balóny): 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI, PLNĚNÍ A VZLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení balónu pomocí vnějších vizuálních 
referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Prohlídka balónu a obsluha 

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu, instruktáž posádky a cestujících 

e Montáž a uspořádání 

f Plnění a postupy před vzletem 

g Vzlet  

h Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné) 
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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 pozemní 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 
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b Simulace poruch zapalovacího (pilotního) hořáku a hořáku 

c Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

d Ústní otázky 

(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu LAPL(B) (plynové balóny) a BPL  (plynové balóny): 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI, PLNĚNÍ A VZLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení balónu pomocí vnějších vizuálních 
referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Prohlídka balónu a obsluha 

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu, instruktáž posádky a cestujících 

e Montáž a uspořádání 

f Plnění 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 
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e Řízení přítěže 

f Komunikace s pozemní 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 uzavření výpustě během vzletu a stoupání 

b Simulace poruchy paraventilu nebo ventilu 

c Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

d Ústní otázky 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO
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AMC1 FCL.110.A LAPL(A) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ LAPL(A) 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz LAPL(A) by měla zohledňovat zásady zvládání 
hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
údržbu/obsluhu letadla; 

(ii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iii)  řízení letadla podle vnějších vizuálních referencí; 

(iv)  let při kriticky malých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání počínajícího 
přetažení a pádu; 

(v)  let při kritických vysokých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání letů ve 
spirále; 

(vi)  vzlety a přistání obvyklé a s bočním větrem; 

(vii)  vzlety s maximální výkonností (krátká dráha a bezpečná výška nad 
překážkou), přistávání na krátké plochy; 

(viii)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem a navigačních 
prostředků; 

(ix)  nouzové postupy zahrnující simulované nesprávné činnosti vybavení letounu;  

(x)  přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních 
služeb, postupy komunikace. 

(2) Před tím než je žadateli umožněno provedení samostatného letu, měl by letový 
instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen ovládat požadované systémy a vybavení. 

(c) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ letounu nebo TMG. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 
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 (i) Úloha 1a: Seznámení s letounem nebo TGM: 

(A) charakteristiky letounu nebo TGM; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 

(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů, ovládací prvky. 

(ii) Úloha 1b: Nouzové postupy: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár motoru, kabiny a elektrického systému; 

(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky evakuace, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) oprávnění k letu a přejímka letounu nebo TGM; 

(B) doklady o provozuschopnosti; 

(C) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(D) vnější prohlídka; 

(E) vnitřní prohlídka; 

(F) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo pedálů směrového 
kormidla; 

(G) kontroly při spouštění a zahřívání; 

(H) motorová zkouška; 

(I) snižování otáček, kontroly systémů a vypínání motoru; 

(J) parkování, zabezpečení a upoutání (například ukotvení); 

(K) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

 (iv) Úloha 3: Letová praxe: letová úloha. 

 (v) Úloha 4: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A)  primární účinky, je-li letoun bez náklonu a v náklonu; 

(B)  další účinky křidélek a směrového kormidla; 

(C)  účinky: 

(a)  rychlosti letu; 

(b) vrtulového proudu; 

(c) výkonu; 

(d) ovládacích prvků vyvážení; 

(e) vztlakových klapek; 

(f) jiných ovládacích prvků řízení, jsou-li použity. 

(D) činnost: 
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(a) regulace směsi; 

(b) vyhřívání karburátoru; 

(c) vytápění nebo ventilace kabiny. 

(vi) Úloha 5a: Pojíždění: 

(A) úkony před pojížděním; 

(B) spouštění, řízení rychlosti a zastavování; 

(C) obsluha motoru; 

(D) řízení směru a zatáčení; 

(E) zatáčení v omezených prostorech; 

(F) postup na parkovací ploše a bezpečnostní opatření; 

(G) vlivy větru a využití řízení letadla; 

(H) vlivy povrchu země; 

(I) volnost pohybu směrového kormidla; 

(J) signály k řízení na odbavovací ploše; 

(K) kontroly přístrojů; 

(L) postupy řízení letového provozu. 

(vii) Úloha 5b: Nouzové případy: porucha brzd a řízení. 

(viii) Úloha 6: Přímý a vodorovný let: 

(A) při normálním cestovním výkonu, dosažení a udržování přímého a 
vodorovného letu; 

(B) let při kriticky vysokých rychlostech letu; 

(C) předvedení inherentní stability; 

(D) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování; 

(E) příčná rovina, směr a vyvážení a vyvažování; 

(F) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu); 

(G) během změn rychlosti a konfigurace; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(ix) Úloha 7: Stoupání: 

(A) zahájení, udržování normální a maximální stoupavosti, přechod do 
vodorovného letu; 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) stoupání na trati (stoupání v cestovním režimu); 

(D) stoupání s vysunutými vztlakovými klapkami; 

(E) vyrovnání do obvyklého stoupání; 

(F) maximální úhel stoupání; 
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(G) použití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(x) Úloha 8: Klesání: 

(A) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu (vyrovnání); 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) klesání klouzavým letem, s výkonem motoru a v cestovním režimu 
(včetně vlivu výkonu a rychlosti letu); 

(D) skluz (na vhodných typech); 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xi) Úloha 9: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček se střením náklonem; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) chyby v zatáčce (například nesprávný podélný sklon, klonění a 
nesprávné vyvážení); 

(D) stoupavé zatáčky; 

(E) klesavé zatáčky; 

(F) skluzové zatáčky (na vhodných typech); 

(G) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 

(xii) Úloha 10a: Pomalý let: 

Poznámka: Cílem je zlepšit schopnost žáka uvědomovat si let při kriticky nízkých 
rychlostech z nepozornosti a umožnit mu získat praxi v udržování letounu nebo TMG 
v rovnováze za současného návratu k normální rychlosti letu. 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) uvedení do pomalého letu; 

(C) řízený let se zpomalováním až ke kriticky nízké rychlost letu; 

(D) použití plného výkonu se správnou letovou polohou letounu a 
vyvážením k dosažení normální rychlosti letu pro stoupání. 

(xiii) Úloha 10b: Přetažení: 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) příznaky; 

(C) rozpoznání; 

(D) čistý pád a vybrání bez výkonu a s výkonem motoru; 

(E) vybrání pádu po křídle; 

(F) přiblížení se k pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích 
konfiguracích s výkonem a bez výkonu motoru, vybrání v počátečním 
stadiu. 

(xiv) Úloha 11: Zabránění vývrtce: 
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(A) bezpečnostní úkony; 

(B) přetažení a vybrání v počátečním stadiu vývrtky (pád s velkým 
příčným sklonem, asi 45°); 

(C) odvádění pozornosti instruktorem během přetažení. 

(xv) Úloha 12: Vzlet a stoupání do polohy po větru: 

(A) úkony před vzletem; 

(B) vzlet s protivětrem; 

(C) zajištění příďového kola (je-li to použitelné); 

(D) vzlet s bočním větrem; 

(E) nácviky úkonů během vzletu a po vzletu; 

(F) postup/techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy, včetně 
výpočtů výkonnosti; 

(G) postupy snižování hluku; 

(xvi) Úloha 13: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před poslední zatáčkou; 

(B) přiblížení a přistání s motorem v chodu; 

(C) zajištění příďového kola (je-li to použitelné); 

(D) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí a použití vztlakových 
klapek; 

(E) přiblížení a přistání s bočním větrem; 

(F) přiblížení klouzavým letem a přistání; 

(G) postupy nebo techniky krátkého přistání a přistání na nezpevněné 
dráze; 

(H) přiblížení a přistání bez vysunutých vztlakových klapek; 

(I) přistání na kola (letouny s ostruhovým kolem); 

(J) nezdařené přiblížení a opakování okruhu; 

(K) postupy snižování hluku. 

(xvii) Úloha 12/13: Nouzové případy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) porucha motoru po vzletu; 

(C) nezdařené přistání a opakování okruhu; 

(D) nezdařené přiblížení. 

Poznámka: V zájmu bezpečnosti bude nezbytné, aby piloti s výcvikem na 
letounech nebo TMG s příďovým kolem absolvovali přeškolovací výcvik s 
instruktorem před létáním na letounech nebo TMG s ostruhovým kolem a naopak. 

(xviii) Úloha 14: První samostatný let (bez instruktora): 

(A) instruktáž provedená instruktorem, včetně omezení;  
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(B) používání požadovaného vybavení; 

(C) poletový rozbor provedený instruktorem. 

Poznámka: Během letů, bezprostředně po osvojení samostatných letů po okruhu, by 
se mělo přezkoumat provádění těchto úloh: 

(A) postupů pro opuštění okruhu a  opětovného zařazení do okruhu; 

(B) letů v místním prostoru, omezení, čtení mapy; 

(C) využití radiových prostředků pro let k cíli; 

(D) zatáček s využitím magnetického kompasu, chyby kompasu. 

(xix) Úloha 15: Pokročilý  nácvik zatáček: 

(A) ostré zatáčky (45°), vodorovné a klesavé; 

(B) přetažení v zatáčce a vybrání; 

(C) vybrání z neobvyklých poloh, včetně letu ve strmé sestupné spirále. 

(xx) Úloha 16: Vynucené přistání bez výkonu motoru: 

(A) postup vynuceného přistání; 

(B) výběr přistávacího prostoru, opatření pro změnu plánu; 

(C) délka klouzavého letu; 

(D) plán klesání; 

(E) klíčové polohy; 

(F) chlazení motoru; 

(G) úkony při poruše motoru; 

(H) použití rádia; 

(I) úsek před poslední zatáčkou; 

(J) konečné přiblížení; 

(K) přistání; 

(L) činnosti po přistání. 

(xxi) Úloha 17: Bezpečnostní přistání: 

(A) úplný postup prováděný daleko od letiště s předpokladem rychlého 
snížení výšky; 

(B) existence nezbytných příčin; 

(C) podmínky za letu; 

(D) výběr přistávací plochy: 

(a) normální letiště; 

(b) opuštěné letiště; 

(c) obyčejné pole. 

(E) okruh a přiblížení; 
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(F) činnosti po přistání. 

(xxii) Úloha 18a: Navigace: 

(A) Plánování letu 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy: 

(1) volba tratě; 

(2) řízený vzdušný prostor; 

(3) bezpečné nadmořské výšky. 

(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení; 

(4) hmotnost a výkonnost. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních letišť. 

(e) dokumentace letounu nebo TMG; 

(f) oznámení o letu: 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu. 

(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 

(2) spojení s ATC v řízeném / regulovaném vzdušném 
prostoru; 

(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

(c) udržování nadmořské výšky a kurzu; 

(d) opravy ETA a kurzu; 

(e) vedení navigačního záznamu; 

(f) používání rádia; 

(g) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(h) rozhodování za letu; 
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(i) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(j) postupy letu na náhradní letiště; 

(k) postup při nejistotě o poloze; 

(l) postup při ztrátě orientace. 

(C) Přílet, postup zařazení do letištního provozu: 

(a) spojení s ATC v regulovaném vzdušném prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování; 

(f) zabezpečení letounu nebo TMG; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu, je-li to použitelné; 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xxiii)  Úloha 18b: Navigační problémy v nižších hladinách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a terén); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru a turbulence; 

(E) uvědomování si vertikální situace (vyhýbání se řízenému letu do 
terénu); 

(F) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(G) zařazení do okruhu; 

(H) okruh a přistání za špatného počasí. 

(xxiv)  Úloha 18c: Radionavigace: 

(A) použití GNSS nebo VOR/ADF: 

 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od a orientace; 

 (c) chybové zprávy. 

(B) Použití všesměrového zaměření VHF (VHF/DF): 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(C) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost, AIP; 
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(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota. 

(d) sekundární přehledový radar: 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

(xxv)  Úloha 19: Vypnutí a opětovné spuštění motoru (pouze v případě TMG): 

(A) chlazení motoru; 

(B) postup vypnutí; 

(C) opětovné spuštění motoru. 

 

AMC2 FCL.110.A LAPL(A) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

ZÁPOČET: PŘEDVSTUPNÍ LETOVÁ ZKOUŠKA 

Předvstupní letová zkouška uvedená v bodě FCL.110.A(c) by měla pokrývat kompletní osnovu letové 
zkoušky pro vydání průkazu LAPL(A) v souladu s bodem AMC1 FCL.110.A. 

 

GM1 FCL.135.A; FCL.135.H 

ROZDÍLOVÝ A SEZNAMOVACÍ VÝCVIK 

(a) Rozdílový výcvik vyžaduje získání doplňkových znalostí a doplňkového výcviku na 
odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo letadle. 

(b) Seznamovací výcvik vyžaduje získání doplňkových znalostí. 

 

AMC1 FCL.110.H LAPL(H) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ LAPL(H) 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz LAPL(H) by měla zohledňovat zásady zvládání 
hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
údržbu/obsluhu letadla; 

(ii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iii)  řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních referencí; 

(iv)  vzlety, přistání, visení, zatáčky s výhledem a obvyklé přechody z a do visení; 
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(v)  nouzové postupy, základy autorotace, simulovanou poruchu motoru, 
vyrovnávání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem; 

(vi)  boční let a let vzad, otáčení na místě; 

(vii)  rozpoznání a vyrovnávání vznikajícího vírového prstence; 

(viii)  autorotaci s dosednutím, přistání se simulací vypnutého motoru, cvičná 
vynucená přistání. Simulování nesprávné činnosti vybavení a nouzové 
postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, ovládacích prvků, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(ix)  ostré zatáčky; 

(x)  přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, vzlety a přistání na svazích; 

(xi)  lety s omezeným výkonem a v omezeném prostoru, včetně výběru a letů na a 
z nepřipravených míst;  

(xii)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem, a jsou-li 
dostupné, navigačních prostředků; 

(xiii)  přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních 
služeb, postupy komunikace. 

(2) Před tím než je žadateli umožněno provedení samostatného letu, měl by letový 
instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen ovládat požadované systémy a vybavení. 

(c) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ vrtulníku. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

 (i) Úloha 1a: Seznámení s vrtulníkem: 

(A) charakteristiky vrtulníku, vnější rysy; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 

(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 1b: Nouzové postupy: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár motoru, kabiny a elektrického systému; 
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(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky evakuace, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) oprávnění k letu a přejímka vrtulníku; 

(B) doklady o provozuschopnosti; 

(C) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(D) vnější prohlídka; 

(E) vnitřní prohlídka; 

(F) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení; 

(G) spuštění a ohřátí, kontrola sepnutí spojky rotoru, spuštění rotorů; 

(H) kontroly výkonu; 

(I) úkony při doběhu, kontroly systémů a vypínání motoru; 

(J) parkování, zabezpečení a upoutání; 

(K) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

(iv) Úloha 3: Letová praxe: 

(A) předvést žákovi let za pomoci nosného rotoru; 

(B) letová úloha. 

(v) Úloha 4: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A) funkce ovládacích prvků řízení, primární a sekundární účinek; 

(B) účinek rychlosti letu; 

(C) účinek změny výkonu (krouticí moment); 

(D) účinek vybočení (boční skluz); 

(E) účinek zatížení disku rotoru (náklon a podrovnání); 

(F) účinek volby zapnutí/vypnutí hydrauliky na řízení; 

(G) účinek třecí brzdy řízení; 

(H) přístroje; 

(I) použití ohřevu karburátoru nebo systému ochrany proti námraze; 

(vi) Úloha 5: Změny výkonu a polohy: 

(A) vztah mezi polohou cyklického řízení, polohou disku, trupu, rychlostí 
letu; 

(B) zpětné promávnutí listů; 

(C) diagram potřebného výkonu v závislosti na rychlosti letu; 

(D) změny výkonu a rychlosti při vodorovném letu; 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 

(F) omezení motoru a rychlosti letu. 
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(vii) Úloha 6a: Přímý a horizontální let: 

(A) při normálním cestovním výkonu, dosažení a udržování přímého a 
horizontálního letu; 

(B) ovládání podélného sklonu včetně použití třecí brzdy řízení nebo 
vyvážení; 

(C) udržování směru a vyvážení, (využití kuličkové nebo provázkové 
indikace bočení); 

(D) nastavení výkonu pro zvolené rychlosti letu a změny rychlosti; 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(viii) Úloha 6b: Stoupání: 

(A) optimální rychlost stoupání, nejlepší úhel nebo stoupavost z diagramu 
potřebného výkonu; 

(B) nastavení, udržování normální a maximální stoupavosti, přechod do 
vodorovného letu; 

(C) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách 
nebo výškách; 

(D) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(ix) Úloha 6c: Klesání: 

(A) optimální rychlost klesání, nejlepší úhel nebo klesavost z diagramu 
potřebného výkonu; 

(B) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu; 

(C) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách 
nebo výškách; 

(D) klesání (včetně účinku výkonu a rychlosti letu); 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(x) Úloha 6d: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček se střením náklonem; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) nadmořská výška, náklon a koordinace; 

(D) stoupavé a klesavé zatáčky a vliv stoupavosti a klesavosti; 

(E) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(F) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xi) Úloha 7: Základní autorotace: 

(A) bezpečnostní úkony, slovní výstraha a sledování okolí; 

(B) začátek, vývoj a charakteristiky; 

(C) řízení rychlosti letu a RRPM, omezení rotoru a motoru; 

(D) vliv AUM, IAS, zatížení disku rotoru, přetížení a hustotní výšky; 
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(E) postupy opětovného sepnutí (spojky) a opakování okruhu (stažení 
(přetočení) palivové přípusti  nebo řízení ERPM); 

(F) podmínka vírového odporu během vybrání; 

(G) zatáčky s mírným a středním náklonem při autorotaci; 

(H) předvedení různých vyrovnání pro přistání se simulovaným vypnutím 
motoru. 

(xii) Úloha 8a: Visení: 

(A) předvedení visení IGE, význam účinku větru a polohy, vliv blízkosti 
země, stabilita ve visení, účinky nevhodného vychýlení řízení; 

(B) žák pouze drží páku cyklického řízení; 

(C) žák ovládá pouze páku kolektivního řízení (a palivové přípusti); 

(D) žák ovládá páku kolektivního řízení, (palivové přípusti) a pedály; 

(E) žák ovládá všechny ovládací prvky řízení; 

(F) předvedení vlivu blízkosti země; 

(G) předvedení vlivu větru; 

(H) předvedení pozvolného dopředného dosednutí s dojezdem; 

(I) zvláštní nebezpečí, např. sníh, prach, nečistota. 

(xiii) Úloha 8b: Pojíždění ve visu a otáčení na místě: 

(A) zopakování visení; 

(B) přesné udržování rychlosti a výšky vůči zemi; 

(C) vliv směru větru na polohu vrtulníku a rozsah řízení; 

(D) řízení a koordinace při otáčení na místě; 

(E) důkladně předvést pozvolné dopředné dosednutí s dojezdem. 

(xiv) Úloha 8c: Nouzové případy během visení a pojíždění: 

(A) zopakování visení a pozvolného dopředného dosednutí s dojezdem, 
vysvětlit (předvést, kde je vhodné) účinek poruchy hydrauliky ve visu; 

(B) předvést simulovanou poruchu motoru ve visu a při pojíždění ve visu; 

(C) předvést nebezpečí nesprávného ovládání a nadměrného podélného 
sklonu (přetažení). 

(xv) Úloha 9: Vzlet a přistání: 

(A) úkony před vzletem nebo nácvik; 

(B) sledování okolí; 

(C) zvedání do visu; 

(D) úkony po vzletu; 

(E) nebezpečí vodorovného pohybu v blízkosti země;  

(F) nebezpečí nesprávného ovládání a přetažení; 
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(G) přistání (bez pohybů do boku nebo vzad); 

(H) úkony po přistání nebo nácviky; 

(I) vzlet a přistání s bočním větrem a po větru. 

(xvi) Úloha 10: Přechod z visení do stoupání a z přiblížení do visení: 

(A) sledování okolí; 

(B) zopakování vzletu a přistání; 

(C) vliv blízkosti země, přechodový vztlak a jeho účinky; 

(D) zpětné promávnutí listů a jeho účinky; 

(E) vliv rychlosti a směru větru při přechodu z nebo do visení; 

(F) přiblížení pod konstantním úhlem; 

(G) předvedení různého podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím 
motoru. 

(xvii) Úloha 11a: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) zopakování přechodu z visení do stoupání a z přiblížení do visení; 

(B) postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před poslední zatáčkou; 

(C) přiblížení a přistání s motorem v chodu; 

(D) úkony před přistáním; 

(E) účinek větru při přiblížení a visení IGE; 

(F) přiblížení a přistání s bočním větrem; 

(G) opakování okruhu; 

(H) postupy snižování hluku. 

(xviii) Úloha 11b: Strmé přiblížení a přiblížení a přistání s omezeným výkonem: 

(A) zopakování přiblížení pod konstantním úhlem; 

(B) strmé přiblížení (vysvětlit nebezpečí vysoké rychlosti klesání a nízké 
rychlosti letu); 

(C) přiblížení s omezeným výkonem (vysvětlit nebezpečí vysoké rychlosti 
při dosednutí); 

(D) využití vlivu blízkosti země; 

(E) různá podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím motoru. 

(xix) Úloha 11c: Nouzové postupy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) nezdařené přiblížení nebo opakování okruhu; 

(C) přistání s vypnutou hydraulikou (je-li to vhodné); 

(D) porucha řízení ocasního rotoru nebo náhonu ocasního rotoru (pouze 
seznámení); 

(E) simulované nouze na okruhu zahrnující: 
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(F) poruchu hydrauliky; 

(G) simulovanou poruchu motoru při vzletu, mezi 1. a 2. zatáčkou, po 
větru a v úseku po třetí zatáčce; 

(H) porucha regulátoru otáček. 

(xx) Úloha 12: První samostatný let (bez instruktora): 

(A) instruktáž provedená instruktorem, sledování letu a poletový rozbor; 

(B) varování na změny polohy vzhledem ke snížené hmotnosti a příčně 
posunutému těžišti; 

(C) varování před nízkou polohou ocasu, nízkou polohou ližin nebo kol při 
visení, přistání; 

(D) varování před nebezpečím ztráty RRPM a nadměrným podélným 
sklonem; 

(E) úkony před vzletem; 

(F) vzlet proti větru; 

(G) postupy během a po vzletu; 

(H) normální okruh, přiblížení a přistání; 

(I) postup v případě nouze. 

(xxi) Úloha 13: Boční lety a lety vzad ve visu: 

(A) boční lety kurzem proti větru; 

(B) lety vzad kurzem proti větru; 

(C) kombinace bočního letu a letu vzad v jakémkoliv směru; 

(D) boční let a let vzad, kurzem po větru; 

(E) stabilita a stáčení se po větru; 

(F) vybrání z letu vzad (strmě přídí dolů); 

(G) omezení pro boční lety a lety vzad. 

(xxii) Úloha 14: Otáčení na místě: 

(A) zopakování visení proti větru a po větru; 

(B) otáčení na místě o 360°: 

(a) kolem polohy pilota; 

(b) kolem ocasního rotoru; 

(c) kolem geometrického středu vrtulníku; 

(d) čtverec, výhledová zatáčka pro bezpečnost. 

(C) řízení RPM rotoru, vliv krouticího momentu, mezní limity polohy 
cyklického řízení vzhledem k poloze těžiště a rychlosti a směru větru. 

(xxiii) Úloha 15: Visení mimo vliv blízkosti země (OGE), vírový prstenec: 

(A) dosažení visení OGE; 
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(B) řízení snášení, výšky nebo výkonu; 

(C) předvedení počáteční fáze vírového prstence, rozpoznání situace a 
vybrání (z bezpečné nadmořské výšky); 

(D) ztráta účinnosti ocasního rotoru. 

(xxiv) Úloha 16: Simulovaná přistání s vysazeným motorem (EOL): 

(A) účinek hmotnosti, zatížení disku rotoru, hustotní výška a pokles 
RRPM; 

(B) zopakovat začátek základní autorotace; 

(C) optimální použití cyklického a kolektivního řízení k regulaci rychlosti 
nebo RRPM; 

(D) simulované EOL při proměnném podrovnání; 

(E) předvést simulované EOL při konstantní poloze; 

(F) předvést simulované EOL z visení/pojíždění ve visu; 

(G) předvést simulované EOL z převodní a nízké hladiny. 

(xxv) Úloha 17: Pokročilá autorotace: 

(A) nad zvoleným bodem z různé výšky a při různé rychlosti; 

(B) zopakovat základní autorotaci – upozornit na dosažení vzdálenosti na 
zemi; 

(C) dolet při autorotaci; 

(D) autorotace při nízké rychlosti; 

(E) autorotace v konstantní poloze (omezit na bezpečnou nadmořskou 
výšku); 

(F) „S“ zatáčky; 

(G) zatáčky o 180° a 360°; 

(H) vliv na úhel klesání, IAS, RRPM a účinek AUM. 

(xxvi) Úloha 18: Nácvik vynucených přistání: 

(A) postup a výběr prostoru pro vynucené přistání; 

(B) úkony při vynuceném přistání a činnost v případě nehody; 

(C) postupy opětovného sepnutí spojky (náhonu) a opakování okruhu. 

(xxvii) Úloha 19: Ostré zatáčky: 

(A) ostré (vodorovné) zatáčky (30° náklon); 

(B) zatáčky s maximální úhlovou rychlostí (pokud možno 45° náklon); 

(C) ostré zatáčky s autorotací; 

(D) chyby v zatáčce: vyvážení, poloha, náklon a koordinace; 

(E) řízení RRPM a zatížení disku rotoru; 

(F) vibrace a zpětná vazba řízení; 
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(G) vliv větru v malých výškách. 

(xxviii) Úloha 20: Přechody: 

(A) zopakování vlivu blízkosti země, přechodový vztlak a zpětné 
promávnutí listu; 

(B) udržování konstantní výšky, (20–30 ft AGL); 

(C) přechod z visu na minimálně 50 kt IAS a zpět do visu; 

(D) předvést vliv větru. 

(xxix) Úloha 21: Rychlá zastavení: 

(A) využití výkonu a ovládacích prvků řízení; 

(B) vliv větru; 

(C) rychlé zastavení proti větru; 

(D) rychlé zastavení při bočním větru a v poloze po větru s ukončením v 
poloze proti větru; 

(E) nebezpečí vírového prstence; 

(F) nebezpečí vysokého zatížení disku rotoru. 

(xxx) Úloha 22a: Navigace: 

(A) Plánování letu: 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy a použití: 

(1) volba tratě; 

(2) řízený vzdušný prostor, nebezpečné a zakázané 
prostory; 

(3) bezpečné nadmořské výšky a ohledy na snižování 
hluku. 

(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních míst pro přistání. 

(e) dokumentace vrtulníku; 

(f) oznámení o letu; 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu (je-li to použitelné). 
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(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 

(2) spojení s ATC v regulovaném vzdušném prostoru; 

(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

(c) udržování výšky nebo nadmořské výšky a kurzu; 

(d) opravy ETA a kurzu: 

(1) 10° čára, dvojitá trať a traťová chyba a uzavřený úhel; 

(2) pravidlo 1 v 60; 

(3) změna ETA. 

(e) vedení navigačního záznamu; 

(f) používání rádia; 

(g) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(h) rozhodování za letu; 

(i) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(j) postup při nejistotě o poloze; 

(k) postup při ztrátě orientace. 

(C) Přílet, postup zařazení do letištního provozu: 

(a) spojení s ATC v regulovaném vzdušném prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování; 

(f) zabezpečení vrtulníku; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu (je-li to použitelné); 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xxxi) Úloha 22b: Navigační problémy v malých výškách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a jiná letadla); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru a turbulence; 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

73 

(E) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(F) zařazení do okruhu; 

(G) okruh a přistání za špatného počasí; 

(H) příslušné postupy a volba přistávacího prostoru pro bezpečnostní 
přistání. 

(xxxii) Úloha 22c: Radionavigace (základy): 

(A) použití GNSS nebo VOR/NDB: 

 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od nebo orientace; 

 (c) chybové zprávy. 

(B) Použití radiového zaměření VHF (VHF/DF): 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(C) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost a AIP; 

(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota. 

(d) sekundární přehledový radar: 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

(xxxiii) Úloha 23: Pokročilé vzlety, přistání a přechody: 

(A) přistání a vzlet po větru (snížení výkonnosti); 

(B) vliv blízkosti země, přechodový vztlak a změny směrové stability 
v poloze po větru; 

(C) přechod do polohy po větru; 

(D) svislý vzlet přes překážky; 

(E) prozkoumávání terénu pro přistání; 

(F) přistání s dojezdem; 

(G) přistání s nulovou rychlostí; 

(H) přistání s bočním větrem a po větru; 

(I) strmé přiblížení; 

(J) opakování okruhu. 

(xxxiv) Úloha 24: Skloněný terén: 
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(A) omezení, odhad úhlu sklonu; 

(B) vztah mezi větrem a sklonem - dorazy listů a řízení; 

(C) vliv těžiště na svahu; 

(D) vliv blízkosti země na svahu, potřebný výkon; 

(E) pravá ližina výše na svahu; 

(F) levá ližina výše na svahu; 

(G) nos výše na svahu; 

(H) vyvarování se dynamického převrácení, nebezpečí nezpevněného 
podkladu a pohybů do boku při dotyku; 

(I) nebezpečí nárazu nosného nebo ocasního rotoru při ostrém pohybu 
řízení v blízkosti země. 

(xxxv) Úloha 25: Omezení výkonu: 

(A) kontrola vzletového výkonu; 

(B) svislý vzlet přes překážky; 

(C) kontrola výkonu během letu; 

(D) přistání s dojezdem; 

(E) přistání s nulovou rychlostí; 

(F) přiblížení na nízké visení; 

(G) přiblížení na visení; 

(H) přiblížení do visu v OGE; 

(I) strmé přiblížení; 

(J) opakování okruhu. 

(xxxvi) Úloha 26: Omezené prostory: 

(A) způsobilost k přistání a vyhodnocení výkonnosti; 

(B) lokalizace místa přistání, zhodnocení rychlosti a směru větru; 

(C) prozkoumávání místa pro přistání; 

(D) výběr orientačních bodů; 

(E) výběr směru a druhu přiblížení; 

(F) okruh; 

(G) přiblížení na určený bod a opakování okruhu; 

(H) přiblížení; 

(I) výhledová zatáčka; 

(J) přistání; 

(K) kontrola výkonu, odhad výkonnosti s a mimo vliv země; 

(L) normální vzlet s úhlem nejlepšího stoupání; 
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(M) svislý vzlet z visení. 

 

AMC2 FCL.110.H LAPL(H) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

ZÁPOČET: PŘEDVSTUPNÍ LETOVÁ ZKOUŠKA 

Předvstupní letová zkouška uvedená v bodě FCL.110.H(b) by měla pokrývat kompletní osnovu letové 
zkoušky pro vydání průkazu LAPL(H) v souladu s bodem AMC1 FCL.110.H. 

 

AMC1 FCL.110.S LAPL(S) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

ZÁPOČET: PŘEDVSTUPNÍ LETOVÁ ZKOUŠKA 

Předvstupní letová zkouška uvedená v bodě FCL.110.S(c) by měla pokrývat kompletní osnovu letové 
zkoušky pro vydání průkazu LAPL(S) v souladu s bodem AMC1 FCL.110.S a FCL.210.S. 

 

AMC1 FCL.110.S; FCL.210.S  

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ LAPL(S) A SPL 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz LAPL(S) a SPL by měla zohledňovat zásady 
zvládání hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
obsluhu letadla, instruktáž s ohledem na vzdušný prostor a počasí; 

(ii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iii)  řízení letadla podle vnějších vizuálních referencí; 

(iv)  let při kriticky malých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání počínajícího 
přetažení a pádu; 

(v)  let při kritických vysokých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání letů ve 
spirále; 

(vi)  vzlety obvyklé a s bočním větrem s ohledem na různé metody vypouštění; 

(vii) přistání obvyklá a s bočním větrem; 

(viii)  přistávání na krátké plochy a přistání v terénu: výběr ploch, nebezpečí 
spojená s letem na okruhu a přistáním a jejich předcházení; 

(ix)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem a dostupných 
navigačních prostředků; 

(x)  techniky plachtění odpovídající místním podmínkám;  

(xi) nouzové postupy; 

(xii)  plnění postupů letových provozních služeb, postupy komunikace. 
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(2) Před tím než je žadateli umožněno provedení samostatného letu, měl by letový 
instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen ovládat požadované systémy a vybavení. 

(c) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická Úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ kluzáku. 

(2) Dle uvážení instruktorů mohou být některé úlohy kombinovány a některé další úlohy 
mohou být provedeny v několika letech. 

(3) Minimálně Úlohy 1 až 12 mají být provedeny před prvním samostatným letem. 

(4) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

(i) Úloha 1: Seznámení s kluzákem: 

(A) charakteristiky kluzáku; 

(B) uspořádání pilotního prostoru: přístroje a vybavení; 

(C) řízení letu: řídicí páka, pedály, aerodynamické brzdy, klapky a 
vyvážení; 

(D) uvolnění vlečného lana a podvozek; 

(E) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 2: Postupy v případě nouze: 

(A) používání bezpečnostního vybavení (padák); 

(B) činnost při poruše systémů; 

(C) postupy seskoku padákem; 

(iii) Úloha 3: Příprava před letem: 

(A) předletová instruktáž; 

(B) požadovaná dokumentace na palubě; 

(C) předepsané vybavení pro zahájení letu; 

(D) pozemní manipulace, přemisťování, odtažení, parkování a 
zabezpečení; 

(E) předletová vnější a vnitřní prohlídka; 

(F) ověření mezí hmotnosti a vyvážení; 
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(G) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení směrového 
kormidla; 

(H) zacházení s cestujícím; 

(I) úkony před vypouštěním; 

 (iv) Úloha 4: Počáteční letová praxe: 

  (A) znalost oblasti; 

  (B) postupy sledování okolí. 

 (v) Úloha 5: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A)  postupy sledování okolí; 

(B) využívání vizuálních referencí; 

(C) primární účinky bez náklonu a v náklonu; 

(D)  referenční poloha a účinek výškového kormidla; 

(E) vztah mezi polohou a rychlostí; 

(F)  účinky: 

(a) vztlakových klapek (je-li to použitelné); 

(b) aerodynamických brzd. 

(vi) Úloha 6: Koordinované klonění do a z přiměřených úhlů náklonu: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) další účinky křidélek (nepříznivé zatáčení) a výškového kormidla 
(příčné klonění); 

(C) koordinace; 

(D) klonění do a z přiměřených úhlů náklonu a návrat do přímého letu. 

(vii) Úloha 7: Přímý let: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) udržování přímého letu; 

(C) let při kriticky vysokých rychlostech letu; 

(D) předvedení inherentní stability; 

(E) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování; 

(F) příčná rovina, směr a vyvážení a vyvažování; 

(G) rychlost letu: sledování přístrojů a řízení. 

(viii) Úloha 8: Zatáčení: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) předvedení a oprava nepříznivého zatáčení; 

(C) zahájení zatáčky (střední hladina zatáček); 

(D) stabilizované zatáčky; 
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(E) dokončení zatáčky; 

(F) chyby v zatáčce (skluz a výkluz); 

(G) zatáčky do zvolených kurzů a použití kompasu; 

(H) použití přístrojů (ukazatel náklonu nebo skluzu) pro přesnost 
provádění letu; 

(ix) Úloha 9a: Pomalý let: 

Poznámka: Cílem je zlepšit schopnost žáka uvědomovat si let při kriticky nízkých 
rychlostech (při vysokém úhlu náběhu) z nepozornosti a umožnit mu získat praxi v 
udržování kluzáku v rovnováze za současného návratu do normální polohy (rychlosti 
letu). 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) uvedení do pomalého letu; 

(C) řízený let se zpomalováním až ke kriticky vysokému úhlu náběhu 
(nízké rychlost letu); 

(x) Úloha 9b: Přetažení: 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) příznaky před přetažením, rozpoznání a vybrání; 

(C) příznaky přetažení, rozpoznání a vybrání; 

(D) vybrání pádu po křídle; 

(E) přiblížení se k pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích 
konfiguracích; 

(F) rozpoznání a vybrání dynamického přetažení. 

(xi) Úloha 10: Rozpoznání vývrtky a zabránění vývrtce: 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) přetažení a vybrání v počátečním stadiu vývrtky (pád s velkým 
příčným sklonem, asi 45°); 

(C) zahájení rozvinuté vývrtky (je-li pro výcvik dostupné vhodné letadlo); 

(D) rozpoznání úplné vývrtky (je-li pro výcvik dostupné vhodné letadlo); 

(E) vyrovnání standardní vývrtky (je-li pro výcvik dostupné vhodné 
letadlo); 

(F) odvádění pozornosti instruktorem během přetažení (je-li pro výcvik 
dostupné vhodné letadlo). 

Poznámka: Zvažovány by měly být omezení vztahující se k manévru a potřeba 
znalosti příručky kluzáku a výpočtů hmotnosti a vyvážení. Jestliže není k dispozici 
vhodný typ letounu k předvedení úplné vývrtky, veškeré aspekty vztahují se k těmto 
položkám výcviku mají být pokryty zvláštní teoretickou výukou. 

(xii) Úloha 11: Způsoby vzletu nebo vypouštění: 

Alespoň jeden vyučovaný způsob vypouštění musí obsahovat všechny 
předměty uvedené níže.  

(xiii) Úloha 11a: Vypouštění navijákem: 
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(A) signály nebo komunikace před a během vypouštění; 

(B) používání vypouštěcího vybavení; 

(C) úkony před vzletem; 

(D) vzlet s protivětrem; 

(E) vzlet s bočním větrem; 

(F) optimální profil vypouštění navijákem a omezení; 

(G) postupy uvolnění lana; 

(H) postupy při selhání během vypouštění; 

(xiv) Úloha 11b: Aerovlek: 

(A) signály nebo komunikace před a během vypouštění; 

(B) používání vypouštěcího vybavení; 

(C) úkony před vzletem; 

(D) vzlet s protivětrem; 

(E) vzlet s bočním větrem; 

(F) ve vleku: přímý let, zatáčení a proudění za vrtulovým letadlem; 

(G) vychýlení z polohy ve vleku a obnovení správné; 

(H) klesání ve vleku (vlečné letadlo a kluzák); 

(I) postupy uvolnění vlečného lana; 

(J) selhání při vypouštění a jeho přerušení. 

(xv) Úloha 11c: Samostatné vypouštění: 

(A) postupy vysunutí a zasunutí motoru;  

(B) spouštění motoru a preventivní bezpečností opatření; 

(C) úkony před vzletem; 

(D) postupy snižování hluku; 

(E) úkony během a po vzletu; 

(F) vzlet s protivětrem; 

(G) vzlet s bočním větrem; 

(H) selhání pohonu a související postupy; 

(I) přerušený vzlet; 

(J) maximální výkonnost (krátké plochy a bezpečná výška nad 
překážkami); 

(K) postup nebo techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy a 
výpočty výkonnosti;  

 (xvi) Úloha 11d: Vypouštění vozidlem: 

(A) signály před a během vypouštění; 
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(B) používání vypouštěcího vybavení; 

(C) úkony před vzletem; 

(D) vzlet s protivětrem; 

(E) vzlet s bočním větrem; 

(F) optimální profil vypouštění a omezení; 

(G) postupy uvolnění lana; 

(H) postupy při selhání během vypouštění; 

 (xvii) Úloha 11e: Vypouštění pružným lanem: 

(A) signály před a během vypouštění; 

(B) používání vypouštěcího vybavení; 

(C) úkony před vzletem; 

(D) vzlet s protivětrem. 

(xviii) Úloha 12: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) postup pro opětovné zařazení do okruhu; 

(B) vyhýbání se srážkám, techniky a postupy sledování okolí; 

(C) úkony před přistáním: postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před 
poslední zatáčkou; 

(D) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí; 

(E) použití vztlakových klapek (je-li to použitelné); 

(F) vizualizace předpokládaného bodu dotyku; 

(G) řízené přiblížení a použití aerodynamických brzd; 

(H) přiblížení a přistání normální a s bočním větrem; 

(I) techniky a postupy pro krátké přistání. 

(xix) Úloha 13: První samostatný let: 

(A) instruktáž provedená instruktorem, včetně omezení;  

(B) uvědomování si místního prostoru a jeho omezení; 

(C) používání požadovaného vybavení; 

(D) sledování letu a poletový rozbor provedený instruktorem. 

(xx) Úloha 14: Pokročilý  nácvik zatáček: 

(A) ostré zatáčky (45°); 

(B) vyhýbání se přetažení a vývrtce v zatáčce a vybrání; 

(C) vybrání z neobvyklých poloh, včetně letu ve strmé sestupné spirále. 

(xxi)  Úloha 15: Techniky plachtění: 

Alespoň jedna vyučovaná technika plachtění musí obsahovat všechny 
předměty uvedené níže.  
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(xxii) Úloha 15a: Létání v termických stoupavých proudech: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) zjištění a rozpoznávání termických stoupavých proudů; 

(C) používání audio přístrojů pro plachtění; 

(D) vstup do termického stoupavého proudu a dávání přednosti; 

(E) létání v bezprostřední blízkosti dalších kluzáků; 

(F) ustálení v termických stoupavých proudech; 

(G) opuštění termických stoupavých proudů. 

(xxiii) Úloha 15b: Svahové létání: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) praktické uplatňování pravidel svahového létání; 

(C) optimalizace dráhy letu; 

(D) kontrola rychlosti. 

(xxiv) Úloha 15c: Plachtění ve vlně: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) techniky pro nalétnutí do vlny; 

(C) omezení rychlostí se zvyšující se výškou; 

(D) používání kyslíku. 

(xxv) Úloha 16: Přistání v terénu: 

(A) klouzavost; 

(B) postupy pro opětovné spouštění motoru (pouze pro samostatně 
vypouštěné kluzáky a kluzáky schopné udržovat hladinu letu); 

(C) výběr přistávací plochy; 

(D) posouzení okruhu a klíčové polohy; 

(E) postupy na okruhu a přiblížení; 

(F) činnosti po přistání. 

(xxvi) Úloha 17: Traťový let: 

Jestliže bude požadovaný traťový let proveden jako samostatný, musí být 
před ním provedena výuka všech níže uvedených předmětů. 

(xxvii) Úloha 17a: Plánování letu: 

(A) předpověď a skutečné počasí; 

(B) oznámení NOTAM a kritéria vzdušného prostoru; 

(C) výběr map a příprava; 

(D) plánování tratě; 

(E) radiové kmitočty (je-li to použitelné); 
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(F) předletové administrativní postupy; 

(G) letový plán, je-li vyžadován; 

(H) hmotnost a výkonnost; 

(I) náhradní letiště a přistávací plochy; 

(J) bezpečné nadmořské výšky. 

(xxviii) Úloha 17b: Navigace za letu: 

(A) udržování tratě a kritéria přesměrování; 

(B) používání rádia a frazeologie (je-li to použitelné); 

(C) plánování za letu; 

(D) postupy pro průlet regulovaným vzdušným prostorem a spojení s 
ATC, je-li vyžadováno; 

(E) postup při nejistotě o poloze; 

(F) postup při ztrátě orientace; 

(G) používání doplňkového vybavení, je-li to vyžadováno; 

(H) vstup do okruhu, přílet a postupy na okruhu na vzdáleném letišti; 

(xix) Úloha 17c: Techniky traťového letu: 

(A) postupy sledování okolí; 

(B) maximální využívání výkonnosti při traťovém letu; 

(C) omezování rizika a reakce na nebezpečí. 

 

AMC1 FCL.135.S; FCL.205.S(a) 

ROZŠÍŘENÍ PRÁV NA TMG: LAPL(S) A SPL 

(a) Cílem letového výcviku je, aby držitelé průkazu LAPL(S) a SPL získali kvalifikaci k vykonávání 
práv spojených s průkazem způsobilosti pro TMG. 

(b) ATO by měla vydat osvědčení o uspokojivém dokončení výcviku. 

(c) Teoretické znalosti 

 Osnova teoretických znalostí by měla obsahovat opakování nebo výuku těchto předmětů: 

 (1) Základy letu: 

(i) provozní omezení (doplňující k TMG); 

(ii) vrtule; 

(iii) mechanika letu. 

(2) Provozní postupy pro TMG: 

 (i) zvláštní provozní postupy a nebezpečí; 

 (ii) nouzové postupy. 

(3) Provedení a plánování letu: 
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(i) kritéria hmotnosti a vyvážení; 

(ii) zatížení; 

(iii) výpočet těžiště; 

(iv) nákladový list a list vyvážení; 

(v) výkonnost TMG; 

(vi) plánování letu pro lety VFR; 

(vii) plánování zásoby paliva; 

(viii) předletová příprava; 

(ix) letový plán ICAO; 

(x) sledování letu a přeplánování za letu. 

 (4) Obecná znalost letadla: 

(i) konstrukce, zatížení, namáhání, údržba; 

(ii) drak; 

(iii) přistávací zařízení, kola, pneumatiky, brzdy; 

(iv) palivový systém; 

(v) elektroinstalace; 

(vi) pístové motory; 

(vii) vrtule; 

(viii) přístroje a systémy indikace. 

(5) Navigace: 

 (i) navigace výpočtem (doplňkové prvky souvisejí s motorovým létáním); 

(ii) navigace za letu (doplňkové prvky souvisejí s motorovým létáním); 

(iii) základy teorie šíření radiového signálu; 

(iv) radiové prostředky (základy); 

(v) radar (základy); 

(vi) GNSS. 

(d) Letový výcvik: 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. 

(2) Letové úlohy by měly zahrnovat opakování nebo výuku následujících úloh: 

(i) Úloha 1: Seznámení s TMG: 

(A) charakteristiky TMG; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 
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(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 1e: Nácviky nouzových postupů: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár kabiny a elektrického systému; 

(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky úniku, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) doklady o provozuschopnosti; 

(B) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(C) vnější prohlídka; 

(D) vnitřní prohlídka; 

(E) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení směrového 
kormidla; 

(F) úkony při spouštění a zahřívání; 

(G) kontroly výkonu; 

(H) úkony při doběhu a vypínání motoru; 

(I) parkování, zabezpečení a upoutání (například upoutání); 

(J) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

 

(iv) Úloha 3: Pojíždění: 

(A) úkony před pojížděním; 

(B) spouštění, řízení rychlosti a zastavování; 

(C) obsluha motoru; 

(D) řízení směru a zatáčení; 

(E) zatáčení v omezených prostorech; 

(F) postup a bezpečnostní opatření na parkovací ploše; 

(G) vliv větru a využití řízení letadla; 

(H) vlivy povrchu země; 

(I) volnost pohybu směrového kormidla; 

(J) signály k řízení na odbavovací ploše; 

(K) kontroly přístrojů; 

(L) postupy řízení letového provozu (je-li to použitelné). 

(v) Úloha 3e: Nouzové případy: porucha brzd a řízení. 

(vi) Úloha 4: Přímý let a vodorovný let: 
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(A) při normálním cestovním výkonu, dosažení a udržování přímého a 
vodorovného letu; 

(B) let při kriticky vysokých rychlostech letu; 

(C) předvedení inherentní stability; 

(D) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování; 

(E) příčná rovina, směr a vyvážení a vyvažování; 

(F) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu); 

(G) během změn rychlosti a konfigurace; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(vii) Úloha 5: Stoupání: 

(A) zahájení, udržování normální a maximální stoupavosti, přechod do 
vodorovného letu; 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených výškách; 

(C) stoupání na trati (stoupání v cestovním režimu); 

(D) stoupání s vysunutými vztlakovými klapkami; 

(E) obnovení  normálního stoupání; 

(F) maximální úhel stoupání; 

(G) použití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(viii) Úloha 6: Klesání: 

(A) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu (vyrovnání); 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) klesání klouzavým letem, s výkonem motoru a v cestovním režimu 
(včetně vlivu výkonu a rychlosti letu); 

(D) skluz (na vhodných typech); 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(ix) Úloha 7: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček se střením náklonem; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) chyby v zatáčce chyby v zatáčce (například nesprávný podélný sklon, 
klonění a nesprávné vyvážení); 

(D) stoupavé zatáčky; 

(E) klesavé zatáčky; 

(F) skluzové zatáčky (na vhodných typech); 

(G) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 
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(x) Úloha 8a: Pomalý let: 

Poznámka: Cílem je zlepšit schopnost žáka uvědomovat si let při kriticky nízkých 
rychlostech z nepozornosti a umožnit mu získat praxi v udržování TMG v rovnováze 
za současného návratu k normální rychlosti letu. 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) uvedení do pomalého letu; 

(C) řízený let se zpomalováním až ke kriticky nízké rychlost letu; 

(D) použití plného výkonu se správnou letovou polohou letounu a 
vyvážením k dosažení normální rychlosti letu pro stoupání. 

(xi) Úloha 8b: Přetažení: 

(A) letecké umění; 

(B) bezpečnostní úkony; 

(C) příznaky; 

(D) rozpoznání; 

(E) čistý pád a vybrání bez výkonu a s výkonem motoru; 

(F) vybrání pádu po křídle; 

(G) přiblížení se k pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích 
konfiguracích s výkonem a bez výkonu motoru, vybrání v počátečním 
stadiu. 

(xii) Úloha 9: Vzlet a stoupání do polohy po větru: 

(A) úkony před vzletem; 

(B) vzlet s protivětrem; 

(C) zajištění příďového kola (je-li to použitelné); 

(D) vzlet s bočním větrem; 

(E) nácviky úkonů během vzletu a po vzletu; 

(F) postup/techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy, včetně 
výpočtů výkonnosti; 

(G) postupy pro snižování hluku; 

(xiii) Úloha 10: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před poslední zatáčkou; 

(B) přiblížení a přistání s motorem v chodu; 

(C) zajištění příďového kola (je-li to použitelné); 

(D) vliv větru na rychlosti při přiblížení a dosednutí; 

(E) používání aerodynamických brzd, vztlakových klapek, slotů a spojlerů; 

(F) přiblížení a přistání s bočním větrem; 

(G) přiblížení klouzavým letem a přistání (motor není v chodu); 

(H) postupy nebo způsoby krátkého přistání a přistání na měkké dráze; 
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(I) přiblížení a přistání bez vysunutých vztlakových klapek (je-li to 
použitelné); 

(J) přistání na kola (letouny s ostruhovým kolem); 

(K) nezdařené přiblížení a opakování okruhu; 

(L) postupy snižování hluku. 

(xiv) Úloha 9/10e: Nouzové případy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) porucha motoru po vzletu; 

(C) nezdařené přistání a opakování okruhu; 

(D) nezdařené přiblížení. 

Poznámka: V zájmu bezpečnosti bude nezbytné, aby piloti s výcvikem na TMG 
s příďovým kolem absolvovali přeškolovací výcvik s instruktorem před létáním na 
TMG s ostruhovým kolem a naopak. 

(xv) Úloha 11: Pokročilý nácvik zatáčení: 

(A) ostré zatáčky (45°), vodorovné a klesavé; 

(B) přetažení v zatáčce a vybrání letounu; 

(C) vybrání z neobvyklých poloh, včetně letu ve strmé sestupné spirále. 
(xvi)  Úloha 12: Vypnutí a opětovné spuštění motoru: 

(A) postupy chlazení motoru; 

(B) postup vypnutí za letu; 

(C) provozní postupy kluzáku; 

(D) opětovné spuštění motoru. 

(xvii) Úloha 13: Vynucené přistání bez výkonu motoru: 

(A) postup vynuceného přistání; 

(B) výběr přistávacího prostoru, opatření pro změnu plánu; 

(C) délka klouzavého letu; 

(D) plán klesání; 

(E) klíčové polohy; 

(F) úkony při poruše motoru; 

(H) použití rádia; 

(H) úsek před poslední zatáčkou; 

(I) konečné přiblížení; 

(J) přistání; 

(K) činnosti po přistání. 

(xviii) Úloha 14: Bezpečnostní přistání: 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

88 

(A) úplný postup prováděný daleko od letiště s předpokladem rychlého 
snížení výšky; 

(B) existence nezbytných příčin; 

(C) podmínky za letu; 

(D) výběr přistávací plochy: 

(a) normální letiště; 

(b) opuštěné letiště; 

(c) obyčejné pole. 

(E) okruh a přiblížení; 

(F) činnosti po přistání. 

(xix) Úloha 15a: Navigace: 

(A) Plánování letu 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy: 

(1) volba tratě; 

(2) uspořádání vzdušného prostoru; 

(3) bezpečné nadmořské výšky. 

(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení; 

(4) hmotnost a výkonnost. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních letišť. 

(e) dokumentace TMG; 

(f) oznámení o letu: 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu. 

(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 

(2) spojení s ATC v regulovaném vzdušném prostoru; 
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(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

   (C) Na trati: 

(a) udržování nadmořské výšky a kurzu; 

(b) opravy ETA a kurzu; 

(c) vedení navigačního záznamu; 

(d) používání rádia nebo dodržování postupů ATC; 

(e) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(f) rozhodování za letu; 

(g) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(h) postupy letu na náhradní letiště; 

(i) postup při nejistotě o poloze; 

(j) postup při ztrátě orientace. 

(D) Přílet, postup zařazení do letištního provozu: 

(a) spojení s ATC v regulovaném vzdušném prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování; 

(f) zabezpečení TMG; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu, je-li to použitelné; 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xx)  Úloha 15b: Navigační problémy v nižších hladinách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a terén); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru a turbulence; 

(E) uvědomování si vertikální situace (vyhýbání se řízenému letu do 
terénu); 

(F) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(G) zařazení do okruhu; 

(H) okruh a přistání za špatného počasí. 

(xxi)  Úloha 15c: Radionavigace (základy): 

(A) použití GNSS nebo VOR/NDB: 
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 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od nebo orientace; 

 (c) chybové zprávy. 

(B) Použití radiového zaměření VHF/DF: 

(a) dostupnost, AIP a kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(C) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost a AIP; 

(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota. 

(d) sekundární přehledový radar: 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

 

AMC1 FCL.110.B LAPL(B) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

ZÁPOČET: PŘEDVSTUPNÍ LETOVÁ ZKOUŠKA 

Předvstupní letová zkouška uvedená v bodě FCL.110.B(b) by měla pokrývat kompletní osnovu letové 
zkoušky pro vydání průkazu LAPL(B) v souladu s bodem AMC1 FCL.110.B a FCL.210.B. 

 

AMC1 FCL.110.B; FCL.210.B 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ LAPL(B) A BPL 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz LAPL(B) a BPL by měla zohledňovat zásady 
zvládání hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující výpočty zatížení, prohlídku a obsluhu balónu; 

(ii)  instruktáž posádky a cestujících; 

(iii)  plnění a zvládání davu; 

(iv)  řízení balónu pomocí vnějších vizuálních referencí; 

(v)  vzlet při různých větrných podmínkách; 

(vi)  přiblížení z nízkých a vysokých hladin; 
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(vii) přistání při různých větrných podmínkách na přistávací ploše; 

(viii)  traťové lety s využitím vizuálních referencí a navigace; 

(ix)  nouzové postupy, včetně simulovaných poruch vybavení balónu; 

(x)  dodržování postupů letových provozních služeb a postupy komunikace;  

(xi) vyhýbání se chráněným krajinným oblastem a vztahy s majiteli pozemků; 

(2) Před tím než je žadateli umožněno provedení samostatného letu, měl by letový 
instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen ovládat požadované systémy a vybavení. 

(c) Osnova letového výcviku (horkovzdušné balóny) 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ balónu. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

(i) Úloha 1: Seznámení s balónem: 

(A) charakteristiky balónu; 

(B) součásti balónu nebo systémy; 

(C) plnění palivových nádrží; 

(D) přístroje a vybavení; 

(E) používání seznamu kontrol povinných úkonů a postupy. 

(ii) Úloha 2: Příprava před letem: 

(A) dokumentace a vybavení; 

(B) předpověď a skutečné počasí; 

(C) plánování letu: 

 (a) oznámení NOTAM; 

 (b) uspořádání vzdušného prostoru; 

 (c) citlivé oblasti (např. chráněné krajinné oblasti); 

 (d) předpokládaná trať a vzdálenost; 

 (e) předletový obrazec; 

 (f) možné plochy pro přistání. 
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(D) plocha pro vypuštění: 

 (a) povolení; 

 (b) výběr plochy; 

 (c) chování balónu; 

 (d) okolní plochy. 

(E) výpočet zatížení. 

(iii) Úloha 3: Instruktáž posádky a cestujících: 

(A) oděv; 

(B) instruktáž posádky; 

(C) instruktáž cestujících. 

(iv) Úloha 4: Montáž a uspořádání: 

(A) zvládání davu; 

(B) manipulace s obalem, košem a hořákem; 

(C) zkouška hořáku; 

(D) používání poutacího lana; 

(E) úkony před plněním. 

(v) Úloha 5: Plnění: 

(A) zvládání davu; 

(B) studené plnění; 

(C) používání plnícího ventilátoru; 

(D) horké plnění. 

(vi) Úloha 6: Vzlet v různých větrných podmínkách: 

(A) úkony před vzletem a instruktáž; 

(B) zahřívání pro řízené stoupání; 

(C) postupy „hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku; 

(D) vyhodnocení nadzvednutí; 

(E) použití rychlého uvolnění; 

(F) vyhodnocení stavu větru a překážek; 

(G) vzlet ve větru bez ochrany před překážkami; 

(H) připravenost na chybné nadzvednutí. 

(vii) Úloha 7: Stoupání do vodorovného letu: 

(A) stoupání předem určenou stoupavostí; 

(B) postupy sledování okolí; 

(C) vliv na teplotu obalu; 
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(D) maximální stoupavost podle letové příručky výrobce; 

(E) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 

(viii) Úloha 8: Vodorovný let: 

(A) udržování vodorovného letu: 

 (a) pouze používáním přístrojů; 

 (b) pouze využíváním vizuálních referencí; 

 (c) všemi dostupnými prostředky. 

(B) používání paraventilu a rotačního ventilu (je-li to použitelné).  

(ix) Úloha 9: Klesání do vodorovného letu: 

(A) klesání předem určenou klesavostí; 

(B) rychlé klesání; 

(C) postupy sledování okolí; 

(D) maximální klesavost podle letové příručky výrobce; 

(E) používání paraventilu; 

(F) uzavření paraventilu; 

(G) studené klesání; 

(H) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 

(x) Úloha 10: Nouzové případy - systémy: 

(A) selhání zapalovacího (pilotního) hořáku; 

(B) selhání hořáku, netěsnosti ventilu, zhasnutí plamene a opětovné 
zapálení; 

(C) unikání plynu; 

(D) přehřátí obalu; 

(E) poškození obalu za letu; 

(F) selhání paraventilu nebo systému rychlého vypouštění. 

(xi) Úloha 10b: Další nouzové případy: 

(A) použití hasicího přístroje; 

(B) požár na zemi; 

(C) požár ve vzduchu; 

(D) kontakt s vedením elektrické energie; 

(E) vyhýbání se překážkám; 

(F) nácvik evakuace a umístění a používání nouzového vybavení. 

(xii) Úloha 11: Navigace: 

(A) výběr map; 

(B) vynášení předpokládané tratě; 
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(C) polohy orientačních bodů a čas; 

(D) výpočet vzdálenosti, rychlosti a spotřeby paliva; 

(E) hranice základny oblačnosti (ATC, počasí a teplotní obálka); 

(F) plánování předem; 

(H) sledování vývoje počasí a přizpůsobení se; 

(H) sledování spotřeby paliva a teploty obalu; 

(I) spojení s ATC (je-li to použitelné); 

(J) komunikace s pozemní obsluhou; 

(K) používání GNSS (je-li to použitelné). 

(xiii) Úloha 12: Řízení zásoby paliva: 

(A) uspořádání tlakových láhví a systémů hořáku; 

(B) zásoba pro zapalovací (pilotní) hořák (aerosol nebo kapalina); 

(C) používání hlavních tlakových lahví (je-li to použitelné); 

(D) požadovaná zásoba paliva a očekávaná spotřeba; 

(E) stav paliva a tlak; 

(F) zálohy paliva; 

(G) ukazatel obsahu tlakových láhví a postup výměny; 

(H) používání rozvodného potrubí tlakových láhví; 

(xiv) Úloha 13: Přiblížení z nízkých hladin: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) používání hořáku a paraventilu; 

(E) postupy sledování okolí; 

(F) nezdaření přiblížení a pokračování v letu. 

(xv)  Úloha 14: Přiblížení z vysokých hladin: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) klesavost; 

(E) používání hořáku a paraventilu; 

(F) postupy sledování okolí; 

(G) nezdaření přiblížení a pokračování v letu. 

(xvi)  Úloha 15: Provoz v nízkých hladinách: 
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(A) použití hlavního hořáku, tichého hořáku a paraventilu; 

(B) postupy sledování okolí; 

(C) vyhýbání se překážkám v nízkých hladinách; 

(D) vyhýbání se chráněným oblastem; 

(E) vztahy s majiteli pozemků. 

(xvii)  Úloha 16: Přistání v rozdílných větrných podmínkách: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) turbulence (pouze v případě přistání při vysokých rychlostech větru); 

(E) používání hlavního hořáku a zapalovacích (pilotních) hořáků; 

(F) používání paraventilu a rotačních ventilů (je-li to použitelné); 

(G) postupy sledování okolí; 

(H) vlečené přistání a vypouštění balónu; 

(I) vztahy s majiteli pozemků; 

(J) letecké umění. 

(xviii) Úloha 17: První samostatný let (bez instruktora): 

(A) příprava letu pod dozorem;  

(B) instruktáž provedená instruktorem, sledování letu a poletový rozbor. 

(d) Osnova letového výcviku (plynové balóny) 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ balónu. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl pilot ve výcviku vědom potřeb dobrého leteckého 
umění a sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

(i) Úloha 1: Seznámení s balónem: 

(A) charakteristiky balónu; 

(B) součásti balónu nebo systémy; 

(C) přístroje a vybavení; 
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(D) používání seznamu kontrol povinných úkonů a postupy. 

(ii) Úloha 2: Příprava před letem: 

(A) dokumentace a vybavení; 

(B) předpověď a skutečné počasí; 

(C) plánování letu: 

 (a) oznámení NOTAM; 

 (b) uspořádání vzdušného prostoru; 

 (c) citlivé oblasti (např. chráněné krajinné oblasti); 

 (d) předpokládaná trať a vzdálenost; 

 (e) předletový obrazec; 

 (f) možné plochy pro přistání. 

(D) plocha vypuštění; 

 (a) povolení; 

 (b) chování balónu; 

 (c) okolní plochy. 

(E) výpočet zatížení. 

(iii) Úloha 3: Instruktáž posádky a cestujících: 

(A) oděv; 

(B) instruktáž posádky; 

(C) instruktáž cestujících. 

(iv) Úloha 4: Montáž a uspořádání: 

(A) zvládání davu; 

(B) manipulace s obalem a košem (balóny se sítí); 

(C) manipulace s obalem a košem (balóny bez sítě); 

(D) používání poutacího lana. 

(v) Úloha 5: Plnění: 

(A) zvládání davu; 

(B) postup plnění v souladu s letovou příručkou výrobce; 

(C) vyhýbání se elektrostatickému výboji. 

(vi) Úloha 6: Vzlet v různých větrných podmínkách: 

(A) úkony před vzletem a instruktáž; 

(B) příprava pro řízené stoupání; 

(C) postupy „hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku; 

(D) vyhodnocení stavu větru a překážek; 
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(E) připravenost na chybné nadzvednutí. 

(vii) Úloha 7: Stoupání do vodorovného letu: 

(A) stoupání předem určenou stoupavostí; 

(B) postupy sledování okolí; 

(C) maximální stoupavost podle letové příručky výrobce; 

(D) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 

(viii) Úloha 8: Vodorovný let: 

(A) udržování vodorovného letu: 

 (a) pouze používáním přístrojů; 

 (b) pouze využíváním vizuálních referencí; 

 (c) všemi dostupnými prostředky. 

(B) používání paraventilu a ventilu.  

(ix) Úloha 9: Klesání do vodorovného letu: 

(A) klesání s předem určenou klesavostí; 

(B) rychlé klesání; 

(C) postupy sledování okolí; 

(D) maximální klesavost podle letové příručky výrobce; 

(E) používání paraventilu nebo ventilu; 

(F) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 

(x) Úloha 10: Nouzové případy: 

(A) uzavření plynové přívodní trubice během vzletu a stoupání; 

(B) poškození obalu za letu; 

(C) selhání paraventilu nebo ventilu; 

(D) kontakt s vedením elektrické energie; 

(E) vyhýbání se překážkám; 

(F) úkony spojené s nouzovou evakuací a umístění a používání 
nouzového vybavení. 

(xi) Úloha 11: Navigace: 

(A) výběr map; 

(B) vynášení předpokládané tratě; 

(C) polohy orientačních bodů a čas; 

(D) výpočet vzdálenosti, rychlosti a spotřeby paliva; 

(E) hranice základny oblačnosti (ATC, počasí a teplota obalu); 

(F) plánování předem; 

(H) sledování vývoje počasí a přizpůsobení se; 
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(H) sledování spotřeby přítěže; 

(I) spojení s ATC (je-li to použitelné); 

(J) komunikace s pozemní obsluhou; 

(K) používání GNSS (je-li to použitelné). 

(xii) Úloha 12: Řízení přítěže: 

(A) minimální přítěž; 

(B) uspořádání a zabezpečení přítěže; 

(C) požadovaná zásoba přítěže a očekávaná spotřeba; 

(D) zálohy přítěže. 

(xiii) Úloha 13: Přiblížení z nízkých hladin: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) používání přítěže a paraventilu nebo ventilu; 

(E) používání vlečného lana (je-li to použitelné); 

(F) postupy sledování okolí; 

(G) nezdaření přiblížení a pokračování v letu. 

(xiv)  Úloha 14: Přiblížení z vysokých hladin: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) klesavost; 

(E) používání přítěže a paraventilu nebo ventilu; 

(F) používání vlečného lana (je-li to použitelné) 

(G) postupy sledování okolí; 

(H) nezdaření přiblížení a pokračování v letu. 

(xv)  Úloha 15: Provoz v nízkých hladinách: 

(A) používání přítěže a paraventilu nebo ventilu; 

(B) postupy sledování okolí; 

(C) vyhýbání se překážkám v nízkých hladinách; 

(D) vyhýbání se chráněným oblastem; 

(E) vztahy s majiteli pozemků. 

(xvi)  Úloha 16: Přistání v rozdílných větrných podmínkách: 

(A) úkony před přistáním; 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

99 

(B) instruktáž cestujících před přistáním; 

(C) výběr plochy; 

(D) turbulence (pouze v případě přistání při vysokých rychlostech větru); 

(E) používání přítěže a paraventilu nebo ventilu; 

(F) postupy sledování okolí; 

(G) použití trhacího pásu; 

(H) vlečené přistání; 

(I) vypouštění balónu; 

(J) předcházení vzniku elektrostatického výboje; 

(K) vztahy s majiteli pozemků. 

(xvii) Úloha 17: První samostatný let (bez instruktora): 

Poznámka: Před prvním samostatným letem musí žák dokončit úlohy 1 – 16 a musí 
dosáhnout dané úrovně bezpečnosti a způsobilosti.  

(A) příprava letu pod dozorem;  

(B) instruktáž provedená instruktorem, sledování letu a poletový rozbor. 

 

AMC1 FCL.130.B; FCL.220.B 

LETOVÝ VÝCVIK PRO ROZŠÍŘENÍ PRÁV NA UPOUTANÉ LETY 

(a) Cílem letového výcviku je, aby držitelé průkazu LAPL(B) a BPL získali kvalifikaci k vykonávání 
upoutaných letů. 

(b) Letové úlohy by měly pokrývat následující položky výcviku: 

 (1) pozemní příprava; 

(2) vhodnost počasí; 

(3) body pro upoutání: 

 (i) proti větru; 

(ii) po větru. 

(4) upoutávací lana (tříbodový systém); 

(5) omezení maximální celkové vzletové hmotnosti; 

(6) zvládání davu; 

(7) úkony před vzletem a instruktáže; 

(8) zahřívání pro řízené odpoutání; 

(9) postupy „hands off a hands on“ pro pozemní posádku; 

(10) vyhodnocení odpoutání; 

(11) vyhodnocení stavu větru a překážek; 

(12) vzlet a řízení stoupání (alespoň do výšky 60 ft – 20 m). 
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AMC1 FCL.135.B; FCL.225.B 

VÝCVIK TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO ROZŠÍŘENÍ NA JINOU TŘÍDU BALÓNU: LAPL(B) A BPL 

(a) Cílem letového výcviku je, aby držitelé průkazu LAPL(B) a BPL získali kvalifikaci k vykonávání 
práv spojených s jinou třídou balónů. 

(b) Jsou uznávány následující třídy: 

 (1) horkovzdušné balóny; 

 (2) plynové balóny; 

(3) horkovzdušné vzducholodě. 

(c) ATO by měla vydat osvědčení o uspokojivém dokončení výcviku pro zapsání do průkazu 
způsobilosti. 

(d) Teoretické znalosti 

 Osnova teoretických znalostí by měla obsahovat opakování nebo výuku těchto předmětů: 

 (1) Základy letu: 

(i) provozní omezení; 

(ii) meze zatížení; 

(2) Provozní postupy: 

 (i) zvláštní provozní postupy a nebezpečí; 

 (ii) nouzové postupy. 

(3) Provedení a plánování letu: 

(i) kritéria hmotnosti; 

(ii) zatížení; 

(iii) výkonnost (horkovzdušné balóny; plynové balóny nebo horkovzdušné 
vzducholodě); 

(iv) plánování letu; 

(v) plánování zásoby paliva; 

(vi) sledování letu. 

 (4) Obecná znalost letadla: 

(i) konstrukce, zatížení, namáhání, údržba; 

(ii) obal; 

(iii) hořák (pouze rozšíření na horkovzdušné balóny nebo vzducholodě); 

(iv) palivové tlakové láhve (vyjma plynových balónů); 

(v) koš nebo gondola; 

(vi) nosný plyn nebo plyn pro hoření; 

(vii) přítěž (pouze plynové balóny); 
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(viii) motor (pouze horkovzdušné vzducholodě); 

(ix) přístroje a systémy indikace; 

(x) nouzové vybavení. 

 

AMC2 FCL.135.B; FCL.225.B 

LETOVÝ VÝCVIK PRO ROZŠÍŘENÍ NA JINOU TŘÍDU BALÓNU: LAPL(B) A BPL 

(a) Tato doplňková osnova letového výcviku by měla být použita pro rozšíření práv průkazu 
LAPL(B) a BPL – horkovzdušné balóny na průkaz pro horkovzdušnou vzducholoď. 

(b) Předpokladem pro rozšíření práv na horkovzdušnou vzducholoď je platný průkaz BPL nebo 
LAPL pro horkovzdušné balóny, protože horkovzdušná vzducholoď, které selhal motor, musí 
být řízena stejným způsobem jako horkovzdušný balón. Přeškolovací výcvik by se měl proto 
zaměřit na přidané komplikace s motorem, způsob řízení a rozdílná provozní omezení 
horkovzdušných vzducholodí. 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktické úlohy nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. 

(2) Letové úlohy by měly zahrnovat opakování nebo výuku těchto úloh: 

(i) Úloha 1: Seznámení s horkovzdušnou vzducholodí: 

(A) charakteristiky horkovzdušné vzducholodě; 

(B) součásti nebo systémy; 

(C) přístroje a vybavení; 

(D) používání seznamu kontrol povinných úkonů a postupů. 

(ii) Úloha 2: Příprava před letem: 

(A) dokumentace a vybavení; 

(B) předpověď a skutečné počasí; 

(C) plánování letu: 

 (a) oznámení NOTAM; 

 (b) uspořádání vzdušného prostoru; 

 (c) citlivé oblasti; 

 (d) předpokládaná trať a vzdálenost; 

 (e) předletový obrazec; 

 (f) možné plochy pro přistání. 

(D) plocha pro vypuštění; 

 (a) povolení; 

 (b) chování vzducholodě; 

 (c) výběr plochy; 

 (d) okolní plochy. 
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(E) výpočet zatížení a zásoby paliva. 

(iii) Úloha 3: Instruktáž posádky a cestujících: 

(A) oděv; 

(B) instruktáž posádky; 

(C) instruktáž cestujících. 

(iv) Úloha 4: Montáž a uspořádání: 

(A) zvládání davu; 

(B) manipulace s obalem, gondolou, hořákem a motorem;  

(C) zkouška hořáku; 

(D) úkony před plněním. 

(v) Úloha 5: Plnění: 

(A) zvládání davu; 

(B) studené plnění: 

(a) používání poutacího lana; 

(b) používání plnícího ventilátoru. 

(C) horké plnění. 

(vi) Úloha 6: Motor: 

(A) určení hlavních součástí a ovládání; 

(B) seznámení se s provozem a kontrolou motoru; 

(C) kontroly motoru před vzletem. 

(vii) Úloha 7: Tlakování: 

(A) provoz tlakovacího ventilátoru; 

(B) plnící tlak a rovnováha mezi tlakem a teplotou; 

(C) mezní hodnoty tlaku. 

(viii) Úloha 8: Vzlet: 

(A) úkony před vzletem a instruktáž; 

(B) zahřívání pro řízené stoupání; 

(C) postupy pro pozemní posádku; 

(D) vyhodnocení stavu větru a překážek. 

(ix) Úloha 9: Stoupání do vodorovného letu: 

(A) stoupání s předem určenou stoupavostí; 

(B) vliv na teplotu obalu a tlak; 

(C) maximální stoupavost podle letové příručky výrobce; 

(D) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 
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(x) Úloha 10: Vodorovný let: 

(A) udržování vodorovného letu: 

 (a) pouze používáním přístrojů; 

 (b) pouze využíváním vizuálních referencí; 

 (c) všemi dostupnými prostředky. 

(B) udržování vodorovného letu při různých rychlostech letu při 
zohledňování aerodynamického vztlaku.  

(xi) Úloha 11: Klesání do vodorovného letu: 

(A) klesání s předem určenou klesavostí; 

(B) maximální klesavost podle letové příručky výrobce; 

(C) ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce. 

(xii) Úloha 12: Nouzové případy - systémy: 

(A) selhání motoru; 

(B) selhání tlakování; 

(C) selhání směrového kormidla; 

(D) selhání zapalovacího (pilotního) hořáku; 

(E) selhání hořáku, netěsnosti ventilu, zhasnutí plamene a opětovné 
zapálení; 

(F) unikání plynu; 

(G) přehřátí obalu; 

(H) poškození obalu za letu; 

(xiii) Úloha 12B: Další nouzové případy: 

(A) použití hasicího přístroje; 

(B) požár na zemi; 

(C) požár ve vzduchu; 

(D) kontakt s vedením elektrické energie; 

(E) vyhýbání se překážkám; 

(F) nácvik evakuace a umístění a používání nouzového vybavení. 

(xiv) Úloha 13: Navigace: 

(A) výběr map a příprava; 

(B) vynášení a vedení předpokládané tratě; 

(C) polohy orientačních bodů a čas; 

(D) výpočet vzdálenosti, rychlosti a spotřeby paliva; 

(E) hranice základny oblačnosti (ATC, počasí a teploty obalu); 

(F) plánování předem; 
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(G) sledování vývoje počasí a přizpůsobení se; 

(H) sledování spotřeby paliva a teplotní obálky nebo tlaku; 

(I) spojení s ATC (je-li to použitelné); 

(J) komunikace s pozemní obsluhou; 

(K) používání GNSS (je-li to použitelné). 

(xv) Úloha 14: Řízení zásoby paliva: 

(A) uspořádání motoru a systému nádrží; 

(B) uspořádání tlakových láhví a systémů hořáku; 

(C) zásoba pro zapalovací (pilotní) hořák (aerosol nebo kapalina); 

(D) požadovaná zásoba paliva a očekávaná spotřeba pro motor a hořák; 

(E) stav paliva a tlak; 

(F) zálohy paliva; 

(G) ukazatel obsahu tlakových láhví a benzínových nádrží. 

(xvi) Úloha 15: Přiblížení a opakování okruhu: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) výběr plochy proti větru; 

(C) používání hořáku a motoru; 

(D) postupy sledování okolí; 

(E) nezdaření přiblížení a opakování okruhu. 

(xvii)  Úloha 16: Přiblížení se simulovaným selháním motoru: 

(A) úkony před přistáním; 

(B) výběr plochy; 

(C) používání hořáku; 

(D) postupy sledování okolí; 

(E) nezdaření přiblížení a opakování okruhu. 

(xviiii)  Úloha 17: Provoz v nízkých hladinách: 

(A) použití hořáku a motoru; 

(B) postupy sledování okolí; 

(C) vyhýbání se překážkám v nízkých hladinách; 

(D) vyhýbání se citlivým oblastem (chráněné krajinné oblasti) nebo vztahy 
s majiteli pozemků. 

(xix)  Úloha 18: Řízení: 

(A) vyhodnocení větru; 

(B) oprava na vítr kvůli řízení v daném kurzu; 

(xx) Úloha 19: Konečné přistání: 
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(A) úkony před přistáním;  

(B) používání hořáku a motoru; 

(C) sledování okolí; 

(D) vypouštění; 

(E) vztahy s majiteli pozemků. 

 

AMC3 FCL.135.B; FCL.225.B 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO ROZŠÍŘENÍ PRŮKAZU LAPL(B) NEBO BPL NA JINOU 
TŘÍDU BALÓNU (HORKOVZDUŠNOU VZDUCHOLOĎ)  

(a) Místo vzletu by mělo být vybráno žadatelem v závislosti na aktuálních meteorologických 
podmínkách, prostoru, který má být prolétáván, a případných možnostech pro výběr vhodných 
míst k přistání. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby 
byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu.  

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti. Úkony by měly být prováděny 
v souladu se schválenou letovou příručkou nebo schváleným kontrolním seznamem 
povinných úkonů pro ten balón, na němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro 
danou zkoušku by měl být žadatel požádán, aby provedl instruktáž posádky a cestujících a 
ukázal zvládání davu. Výpočet zatížení by měl být proveden žadatelem v souladu s příručkou 
nebo letovou příručkou použité horkovzdušné vzducholodě. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit horkovzdušnou vzducholoď v rámci jejích omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení vzducholodě takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu 
nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(d) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro rozšíření průkazu LAPL(B) a BPL - horkovzdušná vzducholoď: 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI, PLNĚNÍ A VZLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení horkovzdušné vzducholodě pomocí 
vnějších vizuálních referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Prohlídka horkovzdušné vzducholodě a obsluha 

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu, instruktáž posádky a cestujících 
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e Montáž a uspořádání 

f Plnění 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 Plánování a vedení předpokládané tratě 

e Udržování nadmořské výšky 

f Řízení zásoby paliva  

g Komunikace s pozemní obsluhou 

h Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné) 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Přiblížení, nezdařené přiblížení a opakování okruhu 

b Úkony před přiblížením 

c Výběr přistávací plochy 

d Přistání a vypouštění 

e Dodržování postupů ATC (je-li to použitelné) 

f Činnosti po letu 
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ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY  

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 4. 

a Simulace požáru na zemi a ve vzduchu 

b Simulace selhání zapalovacího (pilotního) hořáku, hořáku a motoru 

c Přiblížení se simulovaným selháním motoru, nezdařené přiblížení a opakování okruhu 

d Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

e Ústní otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA C – PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (PPL), PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI 
PILOTA KLUZÁKŮ (SPL) A PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA BALÓNŮ (BPL) 

 

AMC1 FCL.210; FCL.215 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(A) A PPL(H) 

Následující tabulky obsahují osnovu kurzů teoretických znalostí a přezkoušení teoretických znalostí 
pro PPL(A) a PPL(A). Výcvik a přezkoušení by měly jednotným způsobem pokrýt aspekty vztahující se 
k netechnickým dovednostem s ohledem na konkrétní rizika spojená s průkazem způsobilosti a danou 
činností. Schválený kurz by měl zahrnovat alespoň 100 hodin výcviku teoretických znalostí. Výuka 
teoretických znalostí poskytovaná ATO by měla zahrnovat určitou část práce na učebně, ale může 
také zahrnovat další metody předávání znalostí, např. interaktivní video, prezentace pomocí 
diapozitivů/magnetofonu, výcvik pomocí počítače a dálkové výukové kurzy. Organizace pro výcvik 
odpovědná za výcvik zkontroluje, zda žadatel uspokojivým způsobem dokončil všechny odpovídající 
prvky výcvikového kurzu teoretických znalostí před tím, než je doporučen k přezkoušení. 

Položky použitelné pro každý průkaz způsobilosti jsou označeny „x“. Označení „x“ u hlavního nadpisu 
daného předmětu znamená, že jsou použitelné všechny podčásti. 

 

   

Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

1. LETECKÉ PRÁVO A POSTUPY ATC     

 
Mezinárodní právo: úmluvy, dohody a 
organizace 

    

 
Úmluva o mezinárodním civilním letectví 
(Chicago) Doc. 7300/6 

    

 

Část I Letecká navigace: příslušné části 
následujících kapitol: 
(a)  základní principy a uplatňování úmluvy; 
(b)  let nad územím smluvních států; 
(c)  státní příslušnost letadel; 
(d)  prostředky pro zjednodušení letecké 

navigace; 
(e)  podmínky, které mají být splněny u letadel; 
(f)  mezinárodní standardy a doporučené 

postupy; 
(g)  ověření platnosti zapsaných osvědčení a 

průkazů způsobilostí; 
(h)  notifikace odchylek. 

x  x  

 
Část II Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO): cíle a složení 

x  x  

 Příloha 8: Letová způsobilost letadel     

 Úvod a definice x  x  

 Osvědčení letové způsobilosti x  x  

 Příloha 7: Poznávací značky letadel     

 Úvod a definice x  x  

 Společné a rejstříkové značky x  x  
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Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

 
Osvědčení o zápisu do rejstříku a státní 
příslušnost letadla 

x  x  

 
Příloha 1: Způsobilost leteckého personálu 
civilního letectví 

    

 Definice x  x  

 
Odpovídající části Přílohy 1 spojené s Částí-FCL 
a Částí-MED 

x  x  

 Příloha 2: Pravidla létání     

 

Základní definice, použitelnost pravidel létání, 
všeobecná pravidla (vyjma provozu nad vodou), 
pravidla letu za viditelnosti, signály a zakročování 
proti civilním letadlům 

x  x  

 
Provoz letadel: letové postupy Doc. 8168-
ops/611, Svazek I 

    

 
Postupy nastavení výškoměru (včetně ICAO 
Doc. 7030 – regionální doplňkové postupy) 

    

 
Základní požadavky (vyjma tabulek), postupy 
platné pro provozovatele a piloty (kromě tabulek) 

x  x  

 

Provozní postupy spojené s odpovídačem 
sekundárního přehledového radaru (včetně 
ICAO Doc. 7030 – regionální doplňkové 
postupy) 

    

 Používání odpovídačů x  x  

 Frazeologie x  x  

 
Příloha 11: Doc. 4444: uspořádání letového 
provozu 

    

 Definice x  x  

 Obecné poskytování letových provozních služeb x  x  

 Vizuální rozstupy v blízkosti letišť x  x  

 Postupy pro letištní služby řízení x  x  

 Radarové služby x  x  

 Letová informační služba a pohotovostní služba x  x  

 Frazeologie x  x  

 
Postupy související s nouzovými případy, 
selháním spojení a nepředvídanými událostmi 

x  x  

 Příloha 15: Letecká informační služba     

 Úvod, základní definice  x  x  

 AIP, NOTAM, AIRAC a AIC x  x  

 Příloha 14, Svazky I a II: Letiště     

 Definice  x  x  

 
Údaje o letišti: podmínky na pohybové ploše a s 
ní spojená zařízení 

x  x  

 
Vizuální navigační prostředky: 
(a) ukazatelé a návěsti; 
(b) značení; 

x  x  
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Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 
(c) světla; 
(d) značky; 
(e) znaky. 

 
Vizuální prostředky pro značení překážek: 
(a) značení objektů; 
(b) světelné značení objektů. 

x  x  

 
Vizuální prostředky pro značení omezeně 
použitelných ploch 

x  x  

 
Pohotovostní a ostatní služby: 
(a) záchranná a požární služba; 
(b) služba řízení provozu na odbavovací ploše. 

x  x  

 
Příloha 12: Pátrání a záchrana v civilním 
letectví 

    

 Základní definice x  x  

 

Provozní postupy: 
(a) postupy velícího pilota (PIC) na místě 
 letecké nehody; 
(b) postupy pro PIC, který zachytí tísňové 
 vysílání; 
(c) pátrací a záchranné signály. 

x  x  

 

Pátrací a záchranné signály: 
(a) signály plavidlem; 
(b) vizuální signální kód země – vzduch; 
(c) signály vzduch – země.  

x  x  

 
Příloha 17: Bezpečnost, ochrana 
mezinárodního civilního letectví před 
protiprávními činy 

    

 Obecně: cíle a základní zásady x  x  

 
Příloha 13: Odborné zjišťování příčin 
leteckých nehod a incidentů 

    

 Základní definice x  x  

 Použitelnost x  x  

 Vnitrostátní právo     

 
Vnitrostátní právo a odchylky od příslušných 
Příloh ICAO a předpisů EU. 

x  x  

2. LIDSKÁ VÝKONNOST     

 Lidští činitelé: základní pojmy     

 Lidští činitelé v letectví     

 Stát se způsobilým pilotem x  x  

 Základy letecké psychologie a zdravotní péče     

 

Atmosféra: 
(a) složení; 
(b) fyzikální zákony vztahující se k vlastnostem 
 plynu 

x  x  

 
Dýchací a oběhové soustavy: 
(a) potřeba okysličování tkání; 

x  x  
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Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 
(b) funkční anatomie; 
(c) základní formy hypoxie (hypoxická a 
 anemická): 

 (1) příčiny, účinky a opatření proti 
účinkům oxidu uhličitého; 

(2) protiopatření a hypoxie; 
(3) příznaky hypoxie. 

(d) zrychlené dýchání (hyperventilace); 
(e) účinky zrychlení na oběhovou soustavu; 
(f) vysoký/zvýšený krevní tlak a 
 kardiovaskulární onemocnění. 

 Člověk a prostředí     

 
Centrální, periferní a autonomní nervová 
soustava 

x  x  

 

Zrak: 
(a) funkční anatomie; 
(b) zorné pole, centrální a periferní vidění; 
(c) binokulární a monokulární vidění; 
(d) podněty při monokulárním vidění; 
(e) noční vidění; 
(f) vizuální pozorování a rozpoznávací techniky 
 a důležitost „sledování okolí“.  

x  x  

 

Sluch: 
(a) popisná a funkční anatomie; 
(b) nebezpečí pro sluch spojená s letem; 
(c) ztráta sluchu. 

x  x  

 

Rovnováha: 
(a) funkční anatomie; 
(b) pohyb a zrychlení; 
(c) nevolnost. 

x  x  

 
Integrace smyslového vnímání: 
(a) prostorová dezorientace: formy, rozpoznání 
 a vyhýbání se; 

x  x  

 

(b) klamy: formy, rozpoznání  a vyhýbání se: 
 (1) fyzický původ; 
(2) fyziologický původ; 
(3) psychologický hypoxie. 

(c) problémy při přiblížení a přistání; 

    

 Zdraví a hygiena     

 Osobní hygiena: osobní fyzická zdatnost x  x  

 
Tělesný rytmus a spánek: 
(a) narušení rytmu; 
(b) příznaky, účinky a jejich zvládání. 

x  x  

 

Problematické oblasti pro piloty: 
(a) běžná lehká onemocnění včetně 

 nachlazení, chřipky a gastrointestinálních 
obtíží; 

(b) plynová embolie/dekompresní nemoc a 

x  x  
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Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 
barotrauma (potápění s  přístrojem); 

(c) obezita; 
(d) stravovací návyky; 
(e) infekční onemocnění; 
(f) výživa; 
(g) různé toxické plyny a materiály.  

 

Otravy: 
(a) předepsanými léky; 
(b) tabákem; 
(c) alkoholem a drogami; 
(d) kofeinem; 
(e) vlastním podáním léků. 

x  x  

 Základní letecká psychologie     

 Zpracování lidských informací     

 
Pozornost a bdělost: 
(a) selektivní pozornost; 
(b) rozptýlená pozornost. 

x  x  

 

Vnímání: 
(a) vnímavostní iluze; 
(b) jednostrannost vnímání; 
(c) procesy vnímání. 

x  x  

 

Paměť: 
(a) senzorická paměť; 
(b) pracovní nebo krátkodobá paměť; 
(c) dlouhodobá paměť se začleněním 
 procedurální paměti (dovednosti). 

x  x  

 Lidská chyba a spolehlivost     

 Spolehlivost ve spojení s lidským chováním  x  x  

 
Vznik chyby: sociální prostředí (skupina, 
organizace) 

x  x  

 Rozhodování     

 

Základní pojmy rozhodování: 
(a) struktura (fáze); 
(b) omezení; 
(c) hodnocení rizika; 
(d) praktická aplikace. 

x  x  

 
Vyhýbání se chybám a jejich zvládání: 
organizace pilotního prostoru  

    

 

Povědomí o bezpečnosti: 
(a) uvědomování si rizik spojených s tímto 
 prostorem; 
(b) situační povědomí. 

x  x  

 Komunikace: verbální a neverbální komunikace x  x  

 Lidské chování:     

 
Osobnost/povaha a postoje: 
(a) rozvoj; 

x  x  
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(b) vlivy prostředí. 

 
Rozpoznání nebezpečných postojů (sklony 
k chybám) 

x  x  

 Lidská přetížení a nevytíženost     

 Rozrušení x  x  

 

Stres: 
(a) definice; 
(b) úzkost a stres; 
(c) účinky stresu. 

x  x  

 

Zvládání únavy a stresu: 
(a) druhy, příčiny a příznaky únavy; 
(b) účinky únavy; 
(c) strategie vyrovnávání se s únavou; 
(d) techniky zvládání únavy; 
(e) zdravotní a kondiční programy. 

x  x  

3. METEOROLOGIE     

 Atmosféra      

 Složení, rozměry a vertikální členění     

 Struktura atmosféry x  x  

 Troposféra x  x  

 Teplota vzduchu     

 Definice a jednotky x  x  

 Vertikální rozložení teploty x  x  

 Přenos tepla x  x  

 Poměry poklesu teploty, stálost a proměnlivost  x  x  

 Vytváření inverzí a jejich druhy x  x  

 
Teplota blízko zemského povrchu, vlivy povrchu, 
denní a sezonní změny, vliv oblaků a větru 

x  x  

 Atmosférický tlak     

 Barometrický tlak a izobary x  x  

 Změna tlaku s výškou x  x  

 Snížení tlaku na střední hladinu moře x  x  

 
Vztah mezi středy tlakových útvarů na povrchu a 
nad zemí 

x  x  

 Hustota vzduchu     

 Vztah mezi tlakem, teplotou a hustotou x  x  

 ISA     

 ICAO standardní atmosféra x  x  

 Měření výšky     

 Názvosloví a definice x  x  

 Výškoměr a jeho nastavení x  x  

 Výpočty x  x  

 Vliv zrychleného proudu vzduchu v důsledku x  x  
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reliéfu terénu 

 Vítr     

 Definice a měření větru x  x  

 Základní příčina větru     

 
Základní příčina větru, tlakový gradient, 
Coriolisova síla a gradient větru 

x  x  

 Změny větru v třecí vrstvě x  x  

 Účinky sbíhavosti a rozbíhavosti x  x  

4. Komunikace     

 VFR komunikace     

 Definice     

 Význam a důležitost souvisejících výrazů x  x  

 Zkratky souvisejí s ATS x  x  

 
Skupiny Q-kódu jednotně používané 
v radiotelefonní (RTF) komunikaci vzduch-země 

x  x  

 Kategorie zpráv x  x  

 Obecné provozní postupy     

 Vysílání písmen x  x  

 Vysílání čísel (včetně informace o hladině) x  x  

 Vysílání času x  x  

 Způsob vysílání x  x  

 
Standardní slova a fráze (včetně příslušné RTF 
frazeologie) 

x  x  

 
R/T volací znaky pro letadlové stanice, včetně 
používání zkrácených volacích znaků 

x  x  

 
R/T volací znaky pro letadla, včetně používání 
zkrácených volacích znaků 

x  x  

 Předávání komunikace x  x  

 Testovací postupy včetně stupnice slyšitelnosti x  x  

 
Náležitosti pro potvrzování zpráv jejich 
opakováním (readback) 

x  x  

 
Příslušné výrazy z meteorologických zpráv 
(VFR) 

    

 Počasí na letišti x  x  

 Předpověď počasí x  x  

 Činnost požadovaná při ztrátě spojení x  x  

 Tísňové a pilnostní postupy     

 
Tíseň (definice, kmitočty, sledování tísňových 
kmitočtů, tísňové signály a zprávy) 

x  x  

 
Pilnost (definice, kmitočty, pilnostní signály a 
zprávy) 

x  x  

 
Základní principy šíření VHF komunikace a 
přidělování kmitočtů 

x  x  

5. ZÁKLADY LETU     
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5.1. ZÁKLADY LETU: LETOUN     

 Podzvuková aerodynamika     

 Základní pojmy, zákony a definice     

 

Zákony a definice: 
(a) převod jednotek; 
(b) Newtonovy zákony; 
(c) Bernoulliho rovnice a Venturiho jev; 
(d) statický, dynamický a celkový tlak; 
(e) hustota; 
(f) IAS a TAS. 

x x   

 

Základy proudění vzduchu: 
(a) proudnice; 
(b) dvourozměrné proudění vzduchu;   
(c) trojrozměrné proudění vzduchu. 

x x   

 

Aerodynamické síly na plochách: 
(a) výsledná aerodynamická síla; 
(b) vztlak; 
(c) odpor; 
(d) úhel náběhu. 

x x   

 

Tvar řezu aerodynamického profilu: 
(a) tloušťka vůči vztažné tětivě; 
(b) čára tětivy; 
(c) střední čára zakřivení profilu; 
(d) zakřivení profilu; 
(e) úhel náběhu. 

x x   

 

Tvar křídla: 
(a) štíhlost; 
(b) tětiva u kořene křídla; 
(c) koncová tětiva; 
(d) lichoběžníková křídla; 
(e) půdorys křídla. 

x x   

 
Dvourozměrné proudění vzduchu kolem 
aerodynamického profilu 

    

 Proudnicový obrazec x x   

 Náběžný bod x x   

 Rozložení tlaku x x   

 Působiště tlaku x x   

 Ovlivňování úhlu náběhu x x   

 Odtržení proudu při vysokých úhlech náběhu x x   

 Vztlak – α diagram x x   

 Součinitelé     

 Součinitel vztlaku CL: vzorec výpočtu x x   

 Součinitel odporu CD: vzorec výpočtu x x   

 
Trojrozměrné proudění vzduchu kolem křídla 
a trupu 
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Proudnicový obrazec: 
(a) proud podél rozpětí křídla a příčiny; 
(b) okrajové víry a úhel náběhu; 
(c) výstupný a sestupný proud způsobený 
 okrajovými víry; 
(d) turbulence v úplavu za letounem (příčiny, 
 šíření a doba trvání tohoto jevu). 

x x   

 

Indukovaný odpor: 
(a) vliv okrajových vírů na úhel náběhu; 
(b) indukovaný lokální úhel náběhu (α); 
(c) vliv indukovaného úhlu náběhu na směr 
 vektoru vztlaku; 
(d) indukovaný odpor a úhel náběhu. 

x x   

 Odpor     

 

Škodlivý odpor: 
(a) čelní odpor; 
(b) interferenční odpor; 
(c) třecí odpor. 

x x   

 Škodlivý odpor a rychlost x x   

 Indukovaný odpor a rychlost x x   

 Celkový odpor  x x   

 Vliv blízkosti povrchu země     

 Vliv na charakteristiky letoun při vzletu a přistání x x   

 Ztráta vztlaku (přetažení)     

 

Odtržení proudu vzduchu při zvyšování úhlu 
náběhu: 
(a) mezní vrstva: 
 (1) laminární vrstva; 
 (2) turbulentní vrstva; 
 (3) přechod. 
(b) bod odtržení; 
(c) vliv úhlu náběhu; 
(d) vliv na: 
 (1) rozložení tlaku; 
 (2) umístění působiště tlaku; 
 (3) CL; 
 (4) CD; 
 (5) klopivé momenty. 
(e) třepetání; 
(f) použití řididel. 

x x   

 

Pádová rychlost 
(a) ve vzorci výpočtu vztlaku; 
(b) pádová rychlost při 1g; 
(c) vliv: 
 (1) těžiště; 
 (2) nastavení výkonu; 
 (3) nadmořské výšky (IAS); 

x x   
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 (4) zatížení křídla; 
 (5) součinitel zatížení (n): 
  (i) definice; 
  (ii) obraty; 
  (iii) síly. 

 

Počáteční ztráta vztlaku ve směru podél křídla: 
(a) vliv půdorysu; 
(b) geometrické zkroucení (záporné zkroucení); 
(c) použití křidélek. 

x x   

 

Varování před pádem (ztrátou vztlaku): 
(a) důležitost varování před pádem; 
(b) zásoba rychlosti; 
(c) třepetání; 
(d) trhací lišta; 
(e) flapper switch; 
(f) vybrání pádu. 

x x   

 

Zvláštní jevy spojené se ztrátou vztlaku: 
(a) ztráta vztlaku při zvýšeném výkonu; 
(b) stoupavé a klesavé zatáčky; 
(c) letouny s ocasní plochou ve tvaru T; 
(d) vyhýbání se vývrtkám: 
 (1) rozvoj vývrtky; 
 (2) rozpoznání vývrtky; 
 (3) vybrání vývrtky. 
(e) led (na náběžném bodě a plochách): 
 (1) nepřítomnost varování před pádem; 

 (2) neobvyklé chování letadla během 
ztráty vztlaku. 

x x   

 Zvýšení CL     

 

Klapky na odtokové hraně a důvody pro jejich 
použití při vzletu a přistání: 
(a) vliv na CL – α diagram; 
(b) různé druhy klapek; 
(c) nesouměrnost klapky; 
(d) vliv na klopivý moment. 

x x   

 
Zařízení na náběžné hraně a důvody pro jejich 
použití při vzletu a přistání 

x x   

 Mezní vrstva     

 
Různé druhy: 
(a) laminární; 
(b) turbulentní. 

x x   

 Zvláštní podmínky     

 

Led a jiná znečištění: 
(a) led na náběžném bodě; 
(b) led na plochách (námraza, sníh a ledovka); 
(c) déšť; 
(d) znečištění náběžné hrany; 

x x   
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(e) vlivy na ztrátu vztlaku; 
(f) vlivy na ztrátu ovladatelnosti; 
(g) vlivy na pohyb řídících ploch; 
(h) ovlivňování zařízení pro zvýšení vztlaku 
 během vzletu, přistání a nízkých rychlostí. 

 Stabilita     

 
Stav rovnováhy při stabilizovaném 
vodorovném letu 

    

 Předpoklad statické stability x x   

 
Rovnováha: 
(a) vztlak a hmotnost; 
(b) odpor a tah. 

x x   

 Techniky dosažení rovnováhy/vyvážení     

 
Křídlo a ocasní plochy (uspořádání zadní i 
„kachna“) 

x x   

 Řídící plochy x x   

 Vyvažování přítěží nebo hmotnostní vyvážení x x   

 Statická a dynamická podélná stabilita      

 

Základní pojmy a definice: 
(a) statická stabilita, kladná, neutrální a 
 záporná; 
(b) předpoklad dynamické stability; 
(c) dynamická stabilita, kladná, neutrální a 
 záporná. 

x x   

 

Poloha těžiště: 
(a) zadní mez polohy těžiště a minimální 

rezerva stability;  
(b) přední poloha těžiště;  
(c) účinky na statickou a dynamickou stabilitu. 

x x   

 Dynamická příčná nebo směrová stabilita     

 Vývrtka a nápravné kroky x x   

 Řízení     

 Obecně     

 Základy, řízení ve třech rovinách a osách x x   

 Změna úhlu náběhu x x   

 Podélné řízení     

 Výškové kormidlo x x   

 Účinky sestupného proudu vzduchu x x   

 Umístění těžiště x x   

 Bočné řízení     

 Pedály nebo směrové kormidlo x x   

 Příčné řízení     

 Křidélka: funkce v různých fázích letu x x   

 Nepříznivé zatáčení x x   
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Prostředky pro vyhýbání se nepříznivému 
zatáčení: 
(a) Friseho křidélka; 
(b) rozdílná výchylka křidélek.  

x x   

 
Prostředky pro snížení sil přenášených na 
řízení 

    

 
Aerodynamické odlehčení: 
(a) vyvažovací ploška a přitěžovací ploška; 
(b) odlehčovací (servo) ploška. 

x x   

 Hmotové vyvážení     

 Důvody vyvažování: prostředky x x   

 Aerodynamické vyvážení     

 Důvody vyvažování x x   

 Vyvažovací plošky x x   

 Omezení     

 Provozní omezení     

 Třepetání x x   

 vFE x x   

 vNO, vNE x x   

 Letová obálka obratů     

 

Diagram zatížení při obratu: 
(a) násobek zatížení; 
(b) rychlost při dynamickém přetažení; 
(c) vA; 
(d) mezní násobek zatížení při obratu nebo 
 certifikační kategorie. 

x x   

 Příspěvek hmotnosti x x   

 Poryvová obálka     

 Diagram poryvového zatížení x x   

 Faktory přispívající k poryvovému zatížení  x x   

 Vrtule     

 Přeměna krouticího momentu motoru na tah     

 Prostředek nastavení x x   

 Zkroucení listu vrtule x x   

 Vliv ledu na vrtuli x x   

 Selhání motoru nebo jeho vypnutí     

 Odpor při autorotaci vrtule x x   

 Momenty způsobené otáčením vrtule     

 Reakce způsobené krouticím momentem x x   

 Účinek nerovnoměrného vrtulového proudu x x   

 Účinek nesouměrného listu x x   

 Mechanika letu     

 Síly působící na letoun     
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 Přímý vodorovný ustálený let x x   

 Přímé ustálené stoupání x x   

 Přímé ustálené klesání x x   

 Přímé ustálené klouzání x x   

 

Ustálená koordinovaná zatáčka: 
(a) úhel náklonu; 
(b) násobek zatížení; 
(c) poloměr zatáčení; 
(d) přístrojová zatáčka. 

x x   

5.2. ZÁKLADY LETU: VRTULNÍK     

 Podzvuková aerodynamika     

 Základní pojmy, zákony a definice   x x 

 Převod jednotek   x x 

 

Definice a základní pojmy o vzduchu: 
(a) atmosféra a mezinárodní standardní 
 atmosféra (ISA); 
(b) hustota; 
(c) vliv tlaku a teploty na hustotu. 

  x x 

 
Newtonovy zákony: 
(a) Newtonův druhý zákon: rovnice hybnosti; 
(b) Newtonův třetí zákon: akce a reakce; 

  x x 

 

Základní pojmy o proudění vzduchu: 
(a) ustálené a neustálené proudění vzduchu; 
(b) Bernoulliho rovnice; 
(c) statický, dynamický a celkový tlak a 
 náběžný bod; 
(d) TAS a IAS; 
(e) dvourozměrné a trojrozměrné proudění 
 vzduchu; 
(f) viskozita a mezní vrstva. 

  x x 

 Dvourozměrné proudění vzduchu   x x 

 

Geometrie řezu aerodynamického profilu: 
(a) řez aerodynamického profilu; 
(b) čára tětivy, tloušťka a tloušťka vůči vztažné 
 tětivě; 
(c) střední čára zakřivení a zakřivení  profilu; 
(d) souměrné a nesouměrné řezy 
 aerodynamických profilů. 

  x x 

 

Aerodynamické síly na jednotlivých částech 
aerodynamického profilu: 
(a) úhel náběhu; 
(b) rozložení tlaku; 
(c) vztlak a součinitel vztlaku; 
(d) poměr součinitel vztlaku: uhel náběhu; 
(e) odpor a součinitel odporu; 
(f) poměr součinitel odporu: úhel náběhu; 
(g) výsledná síla, působiště tlaku a klopivý 

  x x 
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 moment. 

 

Ztráta vztlaku (přetažení): 
(a) mezní vrstva a důvody ztráty vztlaku; 
(b) změny vztlaku a odporu v závislosti na úhlu 
 náběhu; 
(c) posunutí působiště tlaku a klopivý moment. 

  x x 

 
Narušení z důvodu znečištění profilu: 
(a) znečištění ledem; 
(b) led na plochách (námraza, sníh a ledovka) 

  x x 

 
Trojrozměrné proudění vzduchu kolem křídla a 
trupu 

  x x 

 

Křídlo: 
(a) půdorys, obdélníková a lichoběžníkové 
 křídlo; 
(b) zakroucení křídla. 

  x x 

 

Schéma proudění vzduchu a vliv na vztlak: 
(a) proud podél křídla na horní a spodní ploše; 
(b) okrajové víry; 
(c) rozložení vztlaku podél křídla.  

  x x 

 Indukovaný odpor: příčiny a víry.   x x 

 

Proud vzduchu kolem trupu: 
(a) součásti/složky trupu; 
(b) škodlivý odpor; 
(c) změny s rychlostí. 

  x x 

 
Aerodynamika transsonického proudění a 
účinky stlačitelnosti 

    

 Vektory rychlosti proudu vzduchu   x x 

 

Rychlosti proudu vzduchu: 
(a) rychlost zvuku; 
(b) podzvukové, zvukové (sonické) a 
 nadzvukové proudění. 

  x x 

 

Rázové vlny: 
(a) stlačitelnost a rázová vlna; 
(b) příčiny jejich vzniku při nabíhajícím 
 sonickém proudu vzduchu; 
(c) jejich vliv na vztlak a odpor. 

  x x 

 Vliv půdorysu křídla: úhel šípu   x x 

 Typy rotorových letadel    x x 

 Rotorové letadlo   x x 

 
Typy rotorových letadel: 
(a) vírník; 
(b) vrtulník. 

  x x 

 Vrtulníky   x x 

 
Uspořádání vrtulníků: vrtulník s jedním nosným 
rotorem 

  x x 

 Vrtulník, charakteristiky a související názvosloví:   x x 
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(a) obecné uspořádání, trup, motor a reduktor; 
(b) ocasní rotor, fenestron a NOTAR; 
(c) motory (pístové a turbohřídelové motory); 
(d) přenos výkonu; 
(e) osa otáčení rotorové hřídele, rotorová hlava 
 a listy rotoru; 
(f) rotorový disk a plocha rotorovéhu disku; 
(g) houpavý rotor (dvoulistý) a rotory s více než 
 dvěma listy; 
(h) ližiny a kola; 
(i) osy vrtulníku a střední čára trupu; 
(j) podélná, příčná osa a kolmá osa nebo osa 
 zatáčení; 
(k) celková hmotnost a zatížení disku. 

 Aerodynamika nosného rotoru   x x 

 Let ve visu bez vlivu přízemního efektu   x x 

 

Proud vzduchu po celém rotorovém disku a okolo 
rotorových listů: 
(a) obvodová rychlost profilů listu; 
(b) indukovaný proud vzduchu po celém disku 
 a ve směru proudění; 
(c) záporný odpor trupu; 
(d) rovnovážný tah rotoru, hmotnost a odpor 
 trupu; 
(e) indukovaný výkon rotorového disku; 
(f) relativní proud vzduchu k listu rotoru; 
(g) úhel nastavení a úhel náběhu profilu listu; 
(h) vztlak a tvarový odpor na dané části listu; 
(i) výsledný vztlak a tah na jednotlivém listu a 
 tah rotoru; 
(j) změny úhlu kolektivního nastavení listů a 
 nezbytnost křidélkování listu; 
(k) požadovaný celkový krouticí moment 
 nosného rotoru a výkon rotoru; 
(l) vliv hustoty vzduchu. 

  x x 

 

Vyrovnávací síla a ocasní rotor: 
(a) síly na ocasním rotoru v závislosti na 
 krouticím momentu nosného rotoru; 
(b) výkon vyrovnávacího rotoru; 
(c) nezbytnost křidélkování listu ocasního 
 rotoru a nožní směrové řízení. 

  x x 

 

Maximální nadmořská výška visení mimo 
působení přízemního efektu: 
(a) celkový potřebný výkon a dosažitelný 
 výkon; 
(b) maximální nadmořská výška visení 
 v závislosti na tlakové nadmořské výšce a 
 teplotě okolního vzduchu (OAT). 

  x x 

 Svislé stoupání   x x 
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Relativní proud vzduchu a úhly náběhu: 
(a) svislá rychlost stoupání Vc, indukovaná a 
 relativní rychlost a úhel náběhu; 
(b) úhel kolektivního nastavení listů a 
 křidélkování listu. 

  x x 

 

Výkon a svislá složka rychlosti: 
(a) indukovaný výkon, výkon při stoupání a 
 profil výkonu; 
(b) celkový výkon a krouticí moment nosného 
 rotoru; 
(c) výkon ocasního rotoru; 
(d) požadovaný celkový výkon při svislém letu. 

  x x 

 Přímý let   x x 

 

Proud vzduchu a síly v uspořádaném rozložení 
nabíhajícího proudu vzduchu: 
(a) předpoklad uspořádaného rozložení 
 nabíhajícího proudu vzduchu na rotorovém 
 disku; 
(b) list v postupující poloze (90°) a ustupující 
 poloze (270°); 
(c) rychlost proudu vzduchu vzhledem 
 k profilům listu, oblast zpětného proudu; 
(d) vztlak na listech v postupující a ustupující 
 poloze při konstantních úhlech nastavení; 
(e) nezbytnost změn úhlu nastavení při 
 cyklickém řízení; 
(f) účinky stlačitelnosti na špičce postupujícího 
 listu a rychlostí omezení; 
(g) vysoký úhel náběhu na ustupujícím listu, 
 odtržení proudu na listu a rychlostní 
 omezení; 
(h) tah na rotorovém disku a naklánění vektoru 
 tahu; 
(i) svislá složka vektoru tahu a rovnováha s 
 celkovou hmotností; 
(j) vodorovná složka vektoru tahu a rovnováha 
 s odporem. 

  x x 

 

Podrovnání (let s pracujícím motorem) 
(a) reverzní tah a snížení tahu rotoru; 
(b) snížení otáček za minutu (RPM) na 
 neregulovaném rotoru; 

  x x 

 

Výkon a maximální rychlost: 
(a) indukovaný výkon v závislosti na rychlosti 
 vrtulníku; 
(b) profil výkonu rotoru v závislosti na rychlosti 
 vrtulníku; 
(c) odpor trupu a škodlivý odpor v závislosti 
 na dopředné rychlosti; 
(d) výkon ocasního rotoru a pomocného 
 vybavení; 
(e) celkový požadovaný výkon v závislosti 

  x x 
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 na dopředné rychlosti; 
(f) vliv hmotnosti vrtulníku, hustoty vzduchu a 
 odpor dodatečného vnějšího vybavení; 
(g) přechodový vztlak a jeho vliv na 
 požadovaný výkon. 

 Visení a přímý let s vlivem přízemního efektu    x x 

 

Proud vzduchu při přízemní efektu a sestupný 
proud: zvýšení výkonu rotoru v závislosti na 
výšce rotoru nad zemí při konstantní hmotnosti 
vrtulníku 

  x x 

 Svislé klesání   x x 

 

Svislé klesání s pracujícím motorem: 
(a) proud vzduchu po celém rotoru, nízké a 
 mírné rychlosti klesání; 
(b) vírový prstenec, ustálení letu s pracujícím 
 motorem a důsledky. 

  x x 

 

Autorotace: 
(a) poloha páky kolektivního řízení po selhání 
 motoru; 
(b) výstupný proud přes rotor, autorotace a 
 protiautorotační prstence; 
(c) tah ocasního rotoru a řízení zatáčení; 
(d) regulace RPM rotoru pomocí páky 
 kolektivního řízení; 
(e) přistání po zvýšení tahu rotoru přitažením 
 kolektivního řízení a snížením svislé 
 rychlosti;  

  x x 

 Přímý let: Autorotace   x x 

 

Proud vzduchu po celém rotorovém disku: 
(a) rychlost klesání a výstupný proud přes disk; 
(b) podrovnání, zvýšení tahu rotoru, snížení 
 svislé a traťové rychlosti. 

  x x 

 

Let a přistání: 
(a) zatáčení; 
(b) podrovnání; 
(c) přistání s autorotací; 
(d) H/V diagram – závislost vektorů výšky a 
 rychlosti a „křivka smrti“. 

  x x 

 Mechanika nosného rotoru   x x 

 Mávání listu ve visu   x x 

 

Síly působící na list a namáhání: 
(a) odstředivá síla působící na list a závěsy; 
(b) meze RPM rotoru; 
(c) vztlak na listu a ohybová namáhání na 
 tuhém závěsu; 
(d) vodorovný (mávací) závěs u rotoru 
 s kloubově zavěšenými listy a svislý závěs; 
(e) mávání bezzávěsového (tuhého) rotoru a 
 pružný prvek. 

  x x 
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Úhel vzepětí (vymávnutí) listu při visení: 
(a) vztlak a odstředivá síla při visení a 
 zanedbatelnost hmotnosti listu; 
(b) mávání, rovina disku rotoru a plocha disku; 

  x x 

 Úhly mávání listu při dopředném letu   x x 

 

Síly na listu při dopředném letu bez cyklické 
změny úhlu nastavení listu (křidélkování): 
(a) aerodynamické síly na listy v postupující 
 poloze a ustupující poloze bez křidélkování; 
(b) cyklické síly a namáhání, únava a  
 vodorovný (mávací) závěs; 
(c) fázový posun mezi sílou a úhlem mávání 
 (okolo 90°); 
(d) mávání kloubově zavěšených listů a 
 naklonění kužele rotoru a zpětný ráz; 
(e) poloha rotorového disku a naklonění 
 vektoru tahu. 

  x x 

 

Cyklické řízení (křidélkování) ve vrtulníkovém 
režimu, přímý let: 
(a) nezbytnost dopředného naklonění 
 rotorového disku a naklonění vektoru tahu; 
(b) mávání a rovina disku rotoru, zdánlivá osa 
 otáčení nebo neexistující osa mávání a 
 rovina otáčení; 
(c) osa hřídele a rovina rotorové hlavy; 
(d) cyklická změna úhlu nastavení listů 
 (křidélkování) a naklonění vektoru tahu 
 rotoru; 
(e) změna úhlu kolektivního nastavení listů, 
 páka kolektivního řízení, výkyvná deska, 
 táhla a ramena ovládání nastavení listů;    
(f) páka cyklického řízení, otočná výkyvná 
 deska a pohyb táhla ovládání nastavení 
 listů a fázový úhel. 

  x x 

 Kývavý pohyb listu   x x 

 

Síly na listu v rovině disku rotoru při dopředném 
letu: 
(a) síly způsobené Coriolisovým efektem 
 vznikajícím při mávání; 
(b) střídavé namáhání a potřeba odporového 
 čepu nebo svislého (kyvného) závěsu. 

  x x 

 

Odporový čep nebo svislý (kyvný) závěs: 
(a) odporový čep u plně kloubového rotoru; 
(b) ohybová pružnost u bezzávěsového 
 (tuhého) rotoru; 
(c) tlumiče kývání listu rotoru. 

  x x 

 

Přízemní rezonance: 
(a) kývavý pohyb listu a změna polohy těžiště 
 listů a rotoru; 
(b) vibrační síly na trupu; 

  x x 
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(c) trup, přistávací zařízení a rezonance. 

 Rotorové systémy   x x 

 Kývavé nebo houpavé rotory   x x 

 
Plně kloubový rotor: 
(a) uspořádání s třemi závěsy; 
(b) ložiskové a elastomerické závěsy. 

  x x 

 Bezzávěsové a bezložiskové rotory   x x 

 

„Plavání“ listů rotoru (blade sailing): 
(a) nízké RPM rotoru a účinek nepříznivého 
 větru; 
(b) snižování nebezpečí; 
(c) dorazy. 

  x x 

 
Vibrace způsobené nosným rotorem: 
(a) zdroje vibrací: v rovině a vertikální; 
(b) seřizování listů a vyvažování 

    

 Ocasní rotory   x x 

 Konvenční ocasní rotory   x x 

 

Popis rotoru: 
(a) dvoulisté ocasní rotory s houpavým 
 závěsem; 
(b) rotory s více než dvěma listy; 
(c) ložiska a mávací závěsy křidélkování; 
(d) nebezpečí pro osoby a ocasní rotor, výška 
 rotoru a bezpečnost.  

  x x 

 

Aerodynamika: 
(a) indukovaný proud vzduchu a tah rotoru; 
(b) řízení tahu křidélkováním, unášení a 
 příčný náklon rotoru; 
(c) vliv selhání ocasního rotoru a vírový 
 prstenec; 

  x x 

 Fenestron: technický nákres   x x 

 NOTAR: technický nákres   x x 

 
Vibrace: vibrace o vysoké frekvenci způsobené 
ocasním rotorem 

  x x 

 Rovnováha, stabilita a řízení    x x 

 Rovnováha a polohy vrtulníku   x x 

 

Visení: 
(a) síly a podmínky rovnováhy; 
(b) klopivý moment vrtulníku a úhel podélného 
 sklonu; 
(c) klonivý moment vrtulníku a úhel příčného 
 sklonu. 

  x x 

 

Přímý let: 
(a) síly a podmínky rovnováhy; 
(b) momenty a úhly vrtulníku; 
(c) vliv rychlosti a poloha trupu. 

  x x 
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 Řízení   x x 

 

Řízení výkonu: 
(a) plně kloubový rotor; 
(b) bezzávěsový (tuhý) rotor; 
(c) houpavý rotor. 

  x x 

 
Statické a dynamické převrácení na záda (letadla 
na zemi) 

  x x 

 Výkonnost vrtulníku     

 Výkonnost motoru   x x 

 
Pístové motory: 
(a) dostupný výkon; 
(b) účinky hustotní (nadmořské) výšky. 

  x x 

 

Proudové motory: 
(a) dostupný výkon; 
(b) účinky vnějšího atmosferického tlaku a 
 teploty. 

  x x 

 Výkonnost vrtulníku   x x 

 

Visení a svislý let: 
(a) požadovaný a dostupný výkon; 
(b) maximální výška při visení OGE a IGE; 
(c) vliv celkové vzletové hmotnosti (AUM), 
 tlaku, teploty a hustoty. 

  x x 

 

Přímý let: 
(a) maximální rychlost; 
(b) maximální stoupavost; 
(c) maximální úhel stoupání; 
(d) dolet a vytrvalost; 
(e) vliv celkové vzletové hmotnosti (AUM), 
 tlaku, teploty a hustoty. 

  x x 

 

Manévrování: 
(a) součinitel zatížení; 
(b) úhel příčného náklonu a počet „g“; 
(c) mezní součinitel zatížení při obratu. 

  x x 

 
Zvláštní provozní okolnosti: 
(a) provoz s mezním výkonem; 
(b) překročení náklonu a krouticího momentu. 

  x x 

6. PROVOZNÍ POSTUPY     

 Všeobecně      

 
Provoz letadel: Příloha 6 ICAO, všeobecné 
požadavky 

    

 Definice x x x x 

 Použitelnost x x x x 

 
Postupy spojené se zvláštními druhy provozu 
a nebezpečí (obecné aspekty) 

x x x x 

 Snížení hluku     
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 Postupy pro snížení hluku x x x x 

 
Vliv na letové postupy (odlet, cestovní let a 
přiblížení) 

x x x x 

 
Výstraha před narušením dráhy (význam značení 
ploch a signálů) 

x x x x 

 Požár a kouř     

 Požár karburátoru x x x x 

 Požár motoru x x x x 

 
Požár v kabině cestujících a pilotním prostoru 
(výběr hasicích látek podle požární klasifikace a 
používání hasicích přístrojů) 

x x x x 

 
Kouř v pilotním prostoru a kabině cestujících 
(účinky a opatření, jenž mají být přijata) 

x x x x 

 Střih větru a microburst     

 
Účinky a rozpoznání těchto jevů během odletu a 
přiblížení 

x x x x 

 
Opatření pro vyhýbání se těmto jevům a opatření, 
která mají být přijata při setkání s nimi 

x x x x 

 Turbulence v úplavu     

 Příčina x x x x 

 Seznam příslušných parametrů x x x x 

 
Opatření přijatá při křižování provozu, během 
vzletu a přistání 

x x x x 

 Nouzová a bezpečnostní přistání     

 Definice x x x x 

 Důvod x x x x 

 Informování cestujících x x x x 

 Evakuace x x x x 

 Činnosti po přistání x x x x 

 Znečištěné dráhy     

 Druhy znečištění x x   

 
Odhadované charakteristiky tření povrchu a 
součinitel tření 

x x   

 Dolů směřující rotorový proud    x x 

 
Provoz ovlivněný meteorologickými 
podmínkami (vrtulník) 

    

 Ztráta vnější orientace, písek nebo prach   x x 

 Silný vítr   x x 

 Horské prostředí   x x 

 Nouzové postupy     

 Vliv technických problémů     

 Selhání motoru   x x 

 
Požár v kabině cestujících, pilotním prostoru, 
požár motoru  

  x x 
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Selhání řízení ocasního, nosného rotoru nebo 
směrového řízení 

  x x 

 Přízemní rezonance   x x 

 Odtržení proudu na listu   x x 

 
Ustálení letu s pracujícím motorem (vírový 
prstenec) 

  x x 

 Překročení náklonu   x x 

 Překročení otáček: rotor nebo motor   x x 

 Dynamické převrácení na záda   x x 

 Mast bumping   x x 

7. LETOVÁ VÝKONNOST A PLÁNOVÁNÍ     

7.1. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ: LETOUNY NEBO 
VRTULNÍKY 

    

 Účel kritérií pro hmotnost a vyvážení     

 Omezení hmotnosti     

 Význam ohledně konstrukčních omezení x x x x 

 Význam ohledně výkonnostních omezení x x x x 

 Omezení těžiště     

 Význam ohledně stability a ovladatelnosti x x x x 

 Význam ohledně výkonnosti x x x x 

 Zatížení/nakládání     

 Názvosloví     

 Výrazy vztahující se k hmotnosti x x x x 

 
Výrazy vztahující se k zatížení (včetně výrazů 
vztahujících se k zásobám paliva) 

x x x x 

 Mezní hodnoty hmotnosti     

 Konstrukční omezení x x x x 

 Výkonnostní omezení x x x x 

 Omezení spojená se zavazadlovým prostorem x x x x 

 Výpočet hmotnosti     

 Maximální hmotnosti pro vzlet a přistání x x x x 

 
Používání normalizovaných hmotností pro 
cestující, zavazadla a posádku 

 x x x x 

 Zásady pro výpočet těžiště (CG)     

 Definice těžiště  x x x x 

 Podmínky rovnováhy (vyvážení sil a momentů)  x x x x 

 Základní výpočet těžiště  x x x x 

 
Podrobnosti o letadle týkající se hmotnosti a 
vyvážení 

    

 Obsah dokumentace hmotnosti a vyvážení     

 Referenční bod a rameno momentu  x x x x 

 
Poloha těžiště jako vzdálenost od referenčního 
bodu 

 x x x x 
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Získání základních údajů o hmotnosti a 
vyvážení z dokumentace letadla 

    

 BEM (základní hmotnost prázdného letadla)  x x x x 

 Poloha těžiště a moment při BEM  x x x x 

 Odchylky od standardního uspořádání  x x x x 

 Určení polohy těžiště     

 Metody     

 Početní metody  x x x x 

 Grafické metody  x x x x 

 Nákladový list a list vyvážení     

 Základní kritéria  x x x x 

 
Nákladový list a rozmezí poloh těžiště pro lehká 
letadla a vrtulníky  

 x x x x 

7.2. VÝKONNOST: LETOUNY     

 Úvod      

 Třídy výkonnosti x x   

 Fáze letu  x x   

 
Vliv hmotnosti letounu, větru, nadmořské výšky, 
sklonu a stavu dráhy  

x x   

 Gradienty x x   

 Jednomotorové letouny     

 Definice termínů a rychlosti x x   

 Výkonnost při vzletu a přistání     

 Používání letové příručky letounu x x   

 Výkonnost při stoupání a cestovním letu     

 Používání letových údajů o letounu x x   

 
Vliv hustotní (nadmořské) výšky a hmotnosti 
letounu 

x x   

 
Vytrvalost a účinky různých doporučených 
nastavení výkonu nebo tahu  

x x   

 
Dolet za bezvětří při různých nastaveních výkonu 
nebo tahu 

x x   

7.3. PLÁNOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ LETU     

 Plánování pro VFR lety      

 VFR navigační plán     

 
Tratě, plochy/letiště, výšky a nadmořské výšky 
z VFR map 

x x x x 

 Kurzy a vzdálenosti z VFR map x x x x 

 Letištní mapy a seznam letišť x x x x 

 
Komunikační a radionavigační údaje pro 
plánování 

x x x x 

 Vyplňování navigačního plánu  x x x x 

 Plánování zásoby paliva     
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 Základní znalosti x x x x 

 Předletový výpočet požadované zásoby paliva     

 Výpočet mimořádného paliva x x x x 

 
Vyplňování části navigačního plánu týkající se 
zásoby paliva (palivový deník) a výpočet celkové 
zásoby paliva 

x x x x 

 Předletová příprava     

 Prostudování AIP a NOTAM (briefing)     

 Pozemní zařízení a služby x x x x 

 Letiště odletu, určení a náhradní letiště x x x x 

 
Směrování letových cest a uspořádání vzdušného 
prostoru 

x x x x 

 Meteorologická instruktáž     

 
Získávání a rozbor použitelných údajů 
z meteorologické dokumentace 

x x x x 

 ICAO letový plán (letový plán ATS)     

 Uspořádání letového plánu x x x x 

 Vyplňování letového plánu x x x x 

 Podávání letového plánu x x x x 

 Sledování letu a přeplánování za letu     

 Sledování letu     

 Sledování tratě a času x x x x 

 Řízení zásoby paliva za letu x x x x 

 
Přeplánování za letu v případě odchýlení se od 
plánovaných údajů 

x x x x 

7.4. VÝKONNOST: VRTULNÍKY     

 Všeobecně     

 Úvod     

 Fáze letu   x x 

 
Vliv atmosférických podmínek, stavu letiště nebo 
heliportu a stavu vrtulníku na výkonnost 

  x x 

 
Použitelnost požadavků na letovou 
způsobilost 

  x x 

 Definice a názvosloví   x x 

 Výkonnost: jednomotorové vrtulníky     

 

Definice termínů: 
(a) hmotnosti; 
(b) rychlosti: vx, vy; 
(c) rychlost při nejdelším doletu a maximální 
 vytrvalosti; 
(d) omezení výkonu; 
(e) nadmořské výšky. 

  x x 

 
Výkonnost při vzletu, cestovním letu a přistání 
Používání a vysvětlení diagramů a tabulek: 

  x x 
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PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 
(a) Vzlet: 
 (1) použitelná délka rozjezdu a vzletu; 
 (2) vzlet a počáteční stoupání; 

 (3) vliv hmotnosti, větru a hustotní 
(nadmořské) výšky; 

(4) vliv povrchu země a gradientu. 
(b) Přistání: 

 (1) vliv hmotnosti, větru a hustotní 
(nadmořské) výšky; 

(2) vliv povrchu země a gradientu. 
(c) Za letu: 

(1) vztah mezi výkonem požadovaným a 
dostupným; 

(2) diagram výkonnosti; 
(3) vliv uspořádání, hmotnosti, teploty a 

nadmořské výšky; 
(4) omezení výkonnosti při stoupavých 

zatáčkách; 
(5) autorotace; 
(6) škodlivé vlivy (led, déšť a stav draku). 

8. OBECNÁ ZNALOST LETADLA     

8.1. DRAK A SYSTÉMY, ELEKTROINSTALACE, 
POHONNÁ JEDNOTKA A NOUZOVÉ 
VYBAVENÍ  

    

 Návrh systému, zatížení, namáhání, údržba     

 
Zatížení a kombinovaná zatížení týkající se 
konstrukce letadla 

x x x x 

 Drak     

 Křídla, ocasní a řídící plochy     

 Návrh a konstrukce x x   

 Konstrukční prvky a materiály x x   

 Namáhání x x   

 Konstrukční omezení x x   

 Trup, dveře, podlaha, čelní sklo/překryt a okna     

 Návrh a konstrukce x x x x 

 Konstrukční prvky a materiály x x x x 

 Namáhání x x x x 

 Konstrukční omezení x x x x 

 Letové a řídící plochy     

 Návrh a konstrukce   x x 

 Konstrukční prvky a materiály   x x 

 Namáhání   x x 

 Konstrukční omezení   x x 

 Hydraulika     

 Hydrodynamika: základní principy x x x x 
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PPL 
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kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

 
Hydraulické kapaliny: druhy a jejich 
charakteristiky, omezení 

x x x x 

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x x x 

 Přistávací zařízení, kola, pneumatiky a brzdy     

 Přistávací zařízení x x x x 

 Druhy a materiály x x   

 
Řízení příďového podvozku: konstrukce a 
funkce  

x x   

 Brzdy     

 Druhy a materiály x x x x 

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, indikace a 
výstrahy 

x x x x 

 Kola a pneumatiky     

 Druhy a provozní omezení x x x x 

 Vybavení vrtulníku   x x 

 Řízení letu     

 Mechanické nebo s pohonem x x x x 

 Ovládací a mechanické systémy x x x x 

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, indikace a 
výstrahy, režimy při degradaci funkce a rušení  

x x x x 

 Pomocné řízení letu      

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x   

 Systémy proti námraze     

 
Druhy a funkce (Pitot-statický systém a čelní 
sklo/překryt) 

x x x x 

 Palivový systém     

 Pístové motory     

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x x x 

 Proudové motory     

 
Systémové prvky: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

  x x 

 Elektroinstalace     

 Elektroinstalace: obecně a definice     

 
Stejnosměrný proudění: napětí, proud, el. odpor, 
vodivost, Ohmův zákon, el. energie a práce  

x x x x 

 
Střídavé proudění: napětí, proud, amplituda, fáze, 
frekvence a el. odpor  

x x x x 

 Obvody: sériové a paralelní x x x x 

 Magnetické pole: účinky v elektrickém obvodu x x x x 

 Akumulátory     

 Druhy, charakteristiky a omezení  x x x x 
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PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

 Nabíječky akumulátorů, charakteristiky a omezení x x x x 

 Statická elektřina: všeobecně     

 Základní principy x x x x 

 Vybíječe statické elektřiny x x x x 

 Ochrana proti rušení x x x x 

 Účinky blesku x x x x 

 
Generování el. energie: výroba, rozvádění a 
využívání 

    

 
Generátory stejnosměrného proudu (DC): druhy, 
konstrukce, funkce, režimy při degradaci funkce, 
indikace a výstrahy 

x x x x 

 
Generátory střídavého proudu (AC): druhy, 
konstrukce, funkce, režimy při degradaci funkce, 
indikace a výstrahy 

x x x x 

 Součásti elektroinstalace     

 
Základní prvky: základní principy spojené se 
spínači, jističi a relé 

x x x x 

 Rozvody     

 
Obecně: 
(a) sběrnice, běžná uzemnění a priority; 
(b) porovnání AC a DC. 

x x x x 

 Pístové motory     

 Obecně     

 
Druhy spalovacích motorů: základní principy a 
definice 

x x x x 

 Motor: konstrukce, funkce, součásti a materiály x x x x 

 Palivo     

 Druhy, třídy, charakteristiky a omezení x x x x 

 Alternativní palivo: charakteristiky a omezení x x x x 

 Karburátory nebo vstřikovací systémy     

 
Karburátor: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x x x 

 
Vstřikovací systém: konstrukce, funkce, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x x x 

 Zamrzání x x x x 

 Systém chlazení vzduchem     

 
Konstrukce, funkce, režimy při degradaci funkce, 
indikace a výstrahy 

x x x x 

 Systém mazání     

 Maziva: druhy, charakteristiky a omezení x x x x 

 
Konstrukce, funkce, režimy při degradaci funkce, 
indikace a výstrahy 

x x x x 

 Zapalovací obvody     

 Konstrukce, funkce, režimy při degradaci funkce, x x x x 
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kurz 
indikace a výstrahy 

 Směs     

 
Definice, charakteristické směsi, nástroje pro 
řízení směsi, související ovladače a indikace 

x x x x 

 Vrtule     

 

Definice a obecně: 
(a) aerodynamické parametry; 
(b) typy; 
(c) provozní režimy. 

x x   

 
Stavitelná vrtule s konstantními otáčkami: 
konstrukce, funkce a systémové součásti  

x x   

 
Ovládání vrtule: související ovladače, režimy při 
degradaci funkce, indikace a výstrahy 

x x   

 Výkonnost a ovládání motoru     

 
Výkonnost: vliv parametrů motoru, atmosférických 
podmínek, omezení a systémy pro zvýšení 
výkonu 

x x x x 

 
Ovládání motoru: nastavení výkonu a směsi 
během různých fází letu a provozní omezení 

x x x x 

 Proudové motory   x x 

 Definice   x x 

 
Dvouproudové motory: konstrukce, funkce, 
součásti a materiály 

  x x 

 
Motor s volnou turbínou: konstrukce, funkce, 
součásti a materiály 

  x x 

 Palivo     

 Druhy, charakteristiky a omezení   x x 

 Hlavní součásti motoru     

 

Kompresor: 
(a) druhy, konstrukce, funkce, součásti a 
 materiály; 
(b) namáhání a omezení; 
(c) odtržení prodění v kompresoru, pumpování 
 kompresoru a preventivní prostředky.  

  x x 

 

Spalovací komora: 
(a) druhy, konstrukce, funkce, součásti a 
 materiály; 
(b) namáhání a omezení; 
(c) emisní problémy. 

  x x 

 

Turbína: 
(a) druhy, konstrukce, funkce, součásti a 
 materiály; 
(b) namáhání, deformace (creep) a omezení; 

  x x 

 
Výstupní ústrojí: 
(a) konstrukce, funkce a materiály; 
(b) snižování hluku. 

  x x 
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 Jednotky řízení paliva: druhy, funkce a snímače   x x 

 
Vstupní vzduchové ústrojí vrtulníku: různé druhy, 
konstrukce, funkce, materiály a volitelné vybavení 

  x x 

 Dodatečné letadlové celky a systémy     

 

Dodatečné letadlové celky a systémy vrtulníku: 
systém mazání, zapalovací obvod, startér, skříň 
pomocných pohonů, mechanizmus odpojení 
rotoru: konstrukce, funkce a součásti 

  x x 

 Aspekty výkonnosti     

 

Krouticí moment, aspekty výkonnosti, ovládání 
motoru a omezení: 
(a) otáčky motoru; 
(b) výkonnost motoru a omezení; 
(c) ovládání motoru. 

  x x 

 Systémy ochrany a detekce     

 Systém detekce požáru     

 Funkce a indikace   x x 

 Různé systémy     

 Konstrukce rotoru   x x 

 Rotorové hlavy     

 Nosný rotor     

 Druhy   x x 

 
Konstrukční součásti a materiály, namáhání a 
konstrukční omezení 

  x x 

 Návrh a konstrukce   x x 

 Seřízení   x x 

 Ocasní rotor     

 Druhy   x x 

 
Konstrukční součásti a materiály, namáhání a 
konstrukční omezení 

  x x 

 Návrh a konstrukce   x x 

 Seřízení   x x 

 Převodová soustava     

 Hlavní převodová skříň     

 Různé druhy, konstrukce, funkce a omezení   x x 

 Rotorová brzda     

 Různé druhy, konstrukce, funkce a omezení   x x 

 Pomocné systémy   x x 

 Hnací hřídel a související zástavba   x x 

 
Střední převodová skříň a převodová skříň 
ocasního rotoru 

  x x 

 Různé druhy, konstrukce, funkce a omezení     

 Listy     
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 Listy nosného rotoru     

 Návrh a konstrukce   x x 

 Konstrukční součásti a materiály   x x 

 Namáhání   x x 

 Konstrukční omezení   x x 

 Seřízení   x x 

 Koncový tvar   x x 

 Listy ocasního rotoru     

 Návrh a konstrukce   x x 

 Konstrukční součásti a materiály   x x 

 Namáhání   x x 

 Konstrukční omezení   x x 

 Seřízení   x x 

8.2. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ     

 Systémy přístrojů a indikace     

 Tlakoměr     

 
Různé druhy, konstrukce, funkce, charakteristiky 
a přesnost 

x x x x 

 Snímání teploty     

 
Různé druhy snímačů, konstrukce, funkce, 
charakteristiky a přesnost 

x x x x 

 Palivoměr     

 
Různé druhy, konstrukce, funkce, charakteristiky 
a přesnost 

x x x x 

 Průtokoměr     

 
Různé druhy, konstrukce, funkce, charakteristiky 
a přesnost 

x x x x 

 Snímač polohy     

 
Různé druhy, konstrukce, funkce, charakteristiky 
a přesnost 

x x x x 

 Snímač krouticího momentu     

 Konstrukce, funkce, charakteristiky a přesnost   x x 

 Otáčkoměr     

 Konstrukce, funkce, charakteristiky a přesnost x x x x 

 Měření aerodynamických parametrů     

 Měření tlaku     

 Statický tlak, dynamický tlak, hustota a definice x x x x 

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Měření teploty: letouny x x   

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x   

 Zobrazovače     

 Měření teploty: vrtulníky     



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

139 

Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost   x x 

 Zobrazovače   x x 

 Výškoměr     

 Standardní atmosféra x x x x 

 
Různé vztažné hodnoty barometrického tlaku 
(QNH, QFE a 1013,25)  

x x x x 

 
výška, indikovaná nadmořská výška, pravá 
nadmořská výška, tlaková nadmořská výška a 
hustotní nadmořská výška 

x x x x 

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Zobrazovače x x x x 

 Variometr     

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Zobrazovače x x x x 

 Rychloměr     

 
Různé rychlosti IAS, CAS, TAS: definice, 
používání a vzájemný vztah 

x x x x 

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Zobrazovače x x x x 

 Magnetizmus: kompas s přímým čtením     

 Magnetické pole Země x x x x 

 Kompas s přímým čtením     

 
Konstrukce, funkce, odečítání údajů, přesnost a 
odchylky 

x x x x 

 Chyby způsobené zatáčením a zrychlováním x x x x 

 Gyroskopické přístroje     

 Gyroskop: základní principy     

 Definice a konstrukce x x x x 

 Základní vlastnosti x x x x 

 Snos gyroskopu x x x x 

 Zatáčkoměr s ukazatelem bočného skluzu     

 Konstrukce, funkce a chyby x x x x 

 Ukazatel letové polohy     

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Směrový gyroskop     

 Konstrukce, funkce, chyby a přesnost x x x x 

 Komunikační systémy     

 Režimy přenosu: VHF, HF a SATCOM     

 
Principy, šířka vlnového pásma, provozní 
omezení a používání 

x x x x 

 Hlasová komunikace     

 Definice, obecné principy a uplatňování x x x x 
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 Systémy varování a blízkosti     

 Systémy varování za letu     

 Konstrukce, funkce, indikace a varovné signály x x x x 

 Varování před pádem     

 Konstrukce, funkce, indikace a varovné signály x x   

 Radiový výškoměr     

 Konstrukce, funkce, chyby, přesnost a indikace   x x 

 
Systém varování před překročením otáček 
rotoru nebo motoru 

    

 
Konstrukce, funkce, zobrazovače a varovné 
signály 

  x x 

 
Integrované přístroje: elektronické 
zobrazovače 

    

 Zobrazovací jednotky     

 Konstrukce, různé technologie a omezení x x x x 

9. NAVIGACE     

9.1. OBECNÁ NAVIGACE     

 Základy navigace     

 Sluneční soustava     

 Sezónní a zdánlivé pohyby slunce x  x  

 Země     

 Hlavní kružnice, malá kružnice a loxodroma x  x  

 Zeměpisná šířka a diference zeměpisné šířky x  x  

 Zeměpisná délka a diference zeměpisné délky x  x  

 
Používání souřadnic zeměpisné šířky a délky 
k určení jakékoliv přesně stanovené polohy 

x  x  

 Čas a převod času     

 Pravý čas x  x  

 UTC x  x  

 LMT x  x  

 Standardní časy x  x  

 Datová čára x  x  

 
Definice východu a západu slunce a občanského 
soumraku 

x  x  

 Směry     

 Zeměpisný, magnetický a kompasový sever x  x  

 Deviace kompasu  x  x  

 
Magnetické póly, izogonály, vztah mezi 
zeměpisnými a magnetickými póly 

x  x  

 Vzdálenost     

 
Jednotky vzdálenosti a výšky používané 
v navigaci: námořní míle, statutární míle, 
kilometry, metry a stopy (ft) 

x  x  
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 Převod z jedné jednotky na druhou x  x  

 
Vzájemný vztah mezi námořní mílí a minutami 
zeměpisné šířky a délky 

x  x  

 Magnetizmus a kompasy     

 Základní principy     

 Zemský magnetizmus x  x  

 
Rozklad celkové zemské magnetické síly na 
vertikální a horizontální složky  

x  x  

 Roční změna magnetické deklinace x  x  

 Magnetizmus letadla     

 Výsledná magnetická pole x  x  

 
Udržování magnetických materiálů v bezpečné 
vzdálenosti od kompasu 

x  x  

 Mapy     

 Obecné vlastnosti různých druhů zobrazování     

 Mercatorovo přímé zobrazení x  x  

 Lambertovo konformní kuželové zobrazení x  x  

 
Znázornění poledníků, rovnoběžek, hlavních 
kružnic a loxodrom  

    

 Mercatorovo přímé zobrazení x  x  

 Lambertovo konformní kuželové zobrazení x  x  

 Používání běžných leteckých map     

 Zakreslování poloh x  x  

 
Metody označení měřítka a profilu (topografická 
mapa ICAO)  

x  x  

 Dohodnuté symboly/značky x  x  

 Měření tratě a vzdáleností x  x  

 Zakreslování kurzu a vzdáleností x  x  

 Navigace výpočtem     

 Základy navigace výpočtem     

 Trať x  x  

 Kurz (dle kompasu, magnetický a zeměpisný) x  x  

 Rychlost větru x  x  

 Vzdušná rychlost letu (IAS, CAS a TAS)  x  x  

 Traťová rychlost  x  x  

 ETA x  x  

 Úhel snosu a korekce větru x  x  

 Polohový bod při navigaci výpočtem x  x  

 
Používání navigačního počítače (logaritmické 
pravítko) 

    

 Rychlost x  x  

 Čas x  x  
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 Vzdálenost x  x  

 Spotřeba paliva x  x  

 Převody x  x  

 Vzdušná rychlost letu x  x  

 Rychlost větru x  x  

 Skutečná nadmořská výška x  x  

 Navigační trojúhelník     

 Kurz x  x  

 Traťová rychlost x  x  

 Rychlost větru x  x  

 Traťový úhel a úhel snosu x  x  

 Měření položek při navigaci výpočtem     

 Výpočet nadmořské výšky x  x  

 Určení příslušné rychlosti x  x  

 Navigace za letu     

 
Využívání vizuálních pozorování a jejich 
uplatňování k navigaci za letu 

x  x  

 
Navigace při cestovním letu, používání fixů ke 
kontrole navigačních údajů 

    

 Kontrola traťové rychlosti x  x  

 Korekce letu mimo trať x  x  

 Výpočet rychlosti a směru větru x  x  

 Kontroly ETA x  x  

 Palubní deník x  x  

9.2. RADIONAVIGACE     

 Základní teorie šíření radiového signálu     

 Antény     

 Charakteristiky x  x  

 Šíření vln     

 Šíření v kmitočtových pásmech  x  x  

 Radionavigační prostředky     

 Pozemní směrové zaměřování (DF)     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  

 Pokrytí x  x  

 Dosah x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující dosah a přesnost x  x  

 NDB/ADF     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  
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Letoun Vrtulník 
 

PPL 
Překlenovací 

kurz PPL 
Překlenovací 

kurz 

 Pokrytí x  x  

 Dosah x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující dosah a přesnost x  x  

 VOR     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  

 Pokrytí x  x  

 Dosah x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující dosah a přesnost x  x  

 DME     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  

 Pokrytí x  x  

 Dosah x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující dosah a přesnost x  x  

 Radar      

 Pozemní radar     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  

 Pokrytí x  x  

 Dosah x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující dosah a přesnost x  x  

 Sekundární přehledový radar a odpovídač     

 Principy x  x  

 Provedení a pojetí x  x  

 Módy a kódy x  x  

 GNSS     

 GPS, GLONASS NEBO GALILEO     

 Principy x  x  

 Provoz x  x  

 Chyby a přesnost x  x  

 Faktory ovlivňující přesnost x  x  
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AMC2 FCL.210; FCL.215 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ PPL(AS)  

Následující tabulky obsahují osnovu kurzů a přezkoušení teoretických znalostí a přezkoušení 
teoretických znalostí pro PPL(AS). Výcvik a přezkoušení by měly jednotným způsobem pokrýt aspekty 
vztahující se k netechnickým dovednostem s ohledem na konkrétní rizika spojená s průkazem 
způsobilosti a danou činností. 
 
  PPL 

1. LETECKÉ PRÁVO A POSTUPY ATC  

 Mezinárodní právo: úmluvy, dohody, a organizace x 

 Letová způsobilost letadel x 
 Značky státní příslušnosti a rejstříkové značky x 
 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví x 
 Pravidla létání x 
 Postupy pro letové navigační služby: provoz letadel x 
 Letové provozní služby a řízení letového provozu x 
 Letecká informační služba x 
 Letiště x 
 Pátrání a záchrana x 
 Ochrana civilního letectví před protiprávními činy x 
 Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů x 
 Vnitrostátní právo x 
2. LIDSKÁ VÝKONNOST  

 Lidští činitelé: základní pojmy x 

 Základy letecké psychologie a zdravotní péče x 

 Základy letecké psychologie x 

3. METEOROLOGIE  

 Atmosféra x 

 Vítr  x 

 Termodynamika x 

 Oblačnost a mlha x 

 Srážky x 

 Vrstvy vzduchu a fronty x 

 Tlakové systémy x 

 Klimatologie x 

 Nebezpeční pro let x 

 Meteorologické informace x 

4. KOMUNIKACE  

 VFR KOMUNIKACE  

 Definice x 

 Obecné provozní postupy x 

 Příslušné výrazy z meteorologických zpráv (VFR) x 

 Činnost požadovaná při ztrátě spojení x 

 Tísňové a pilnostní postupy x 
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  PPL 

 Obecné principy šíření VHF a přidělování kmitočtů x 

5. ZÁKLADY LETU  

 Základy aerostatiky x 

 Základy podzvukové aerodynamiky x 

 Aerodynamika vzducholodí x 

 Stabilita x 

 Řiditelnost  x 

 Omezení x 

 Vrtule x 

 Základy mechaniky letu vzducholodě x  

6. PROVOZNÍ POSTUPY  

 Obecné požadavky x 

 Zvláštní provozní postupy a nebezpečí (obecné aspekty) x 

 Nouzové postupy x 

7. LETOVÁ VÝKONNOST A PLÁNOVÁNÍ  

7.1 HMOTNOST A VYVÁŽENÍ  

 Účel kritérií pro hmotnost a vyvážení x 

 Zatížení/nakládání x 

 Zásady pro výpočet těžiště (CG) x 

 Podrobnosti o letadle týkající se hmotnosti a vyvážení x 

 Určení polohy těžiště x 

 Zacházení s cestujícími, nákladem a zátěží x 

7.2 VÝKONNOST  

 Požadavky letové způsobilosti x 

 Základy výkonnosti vzducholodě x 

 Definice a základní pojmy x 

 Fáze letu x 

 Používání letové příručky x  

7.3 PLÁNOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ LETU  

 Plánování letu pro VFR lety x 

 Plánování zásoby paliva x 

 Předletová příprava x 

 Letový plán ATS x 

 Sledování letu a přeplánování za letu x 

8. OBECNÁ ZNALOST LETADLA  

8.1 OBAL, DRAK A SYSTÉMY, ELEKTROINSTALACE, POHONNÁ 
JEDNOTKA A NOUZOVÉ VYBAVENÍ  

 

 Konstrukce, materiály, zatížení a namáhání x 

 Obal a airbagy x 

 Uspořádání/drak  x 

 Gondola x 

 Řididla  x 

 Přistávací zařízení x 
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  PPL 

 Hydraulické a pneumatické systémy x 

 Ohřívání a klimatizování x 

 Palivový systém x 

 Pístové motory (vrtule) x 

 Turbínové motory (základy) x 

 Elektroinstalace x 

 Protipožární systémy a systémy detekce  x 

 Údržba x 

8.2 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ  

 Snímače a přístroje x 

 Měření aerometrických dat a parametrů plynu x 

 Magnetizmus: kompas s přímým čtením a indukční snímač x 

 Gyroskopické přístroje x 

 Komunikační systémy x 

 Systémy výstrahy x 

 Integrované přístroje: elektronické zobrazovače x 

 Systém řízení a optimalizace letu (obecné základy) x 

 Digitální obvody a počítače x 

9. NAVIGACE  

9.1 OBECNÁ NAVIGACE  

 Základy navigace x 

 Magnetismus a kompasy x 

 Mapy x 

 Navigace výpočtem x 

 Navigace za letu x 

9.2 RADIONAVIGACE  

 Základní teorie šíření radiového signálu x 

 Radionavigační prostředky x 

 Radar x 

 GNSS x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC3 FCL.210; FCL.215 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZ BPL A SPL 

Osnova pro výuku a přezkoušení teoretických znalostí pro průkazy LAPL(B) a LAPL(S) uvedená 
v bodech AMC 1 FCL.115 a FCL.120 by měla být v uvedeném pořadí použita i pro průkazy BPL a 
SPL.  

 

AMC1 FCL.215; FCL.235 

ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A ZKOUŠKA DOVEDNOSTI PRO PPL 

(a) Zkouška teoretických znalostí 

(1) Zkouška by se měla skládat z celkového počtu 120 otázek s možností výběru z 
několika odpovědí, které pokryjí všechny předměty. 

(2) Pro předmět „komunikace“ může být provedeno praktické přezkoušení na učebně. 

(3) Lhůta 18 měsíců uvedená v bodu FCL.025(b)(2) by měla být počítána od konce 
kalendářního měsíce, v kterém se žadatel pokoušel složit zkoušku.  

(b) Zkouška dovednosti 

Po neúspěšném dokončení jakékoliv zkoušky dovednosti nebo její částí může být vyžadován 
dodatečný výcvik. Počet zkoušek dovednosti, o které se lze pokusit, by neměl být omezen. 

(c) Provedení zkoušky 

(1) Jestliže letový examinátor (FE) shledá důvody žadatele ukončit zkoušku dovednosti 
za nepřiměřené, měl by žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže 
je ukončení zkoušky považováno za přijatelné pro FE, měly by být při dalším letu 
přezkušovány pouze ty části, které dosud nebyly dokončeny. 

(2) Jakýkoliv obrat nebo postup, který je součástí zkoušky může žadatel jednou 
opakovat. FE může zkoušku zastavit v kterémkoliv stadiu, jestliže usoudí, že 
prokazování dovednosti v létání žadatelem vyžaduje opakování celé zkoušky. 

(3) Žadatel by měl pilotovat letadlo z místa, kde lze vykonávat funkce velícího pilota a 
tuto zkoušku provádět jako kdyby neexistoval jiný člen posádky. Zodpovědnost za 
tento let by měla být stanovena v souladu s vnitrostátními předpisy. 

 

AMC1 FCL.235  Zkouška dovednosti 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU PPL(A) 

(a) Trať letu pro navigační část zkoušky by měl vybrat letový examinátor (FE). Tato trať může 
končit na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto 
letu a měl by zajistit, aby byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. 
Navigační část zkoušky by měla trvat po takovou dobu, která pilotovi umožní prokázat 
schopnost proletět trať přes alespoň tři určené vyčkávací body a po dohodě mezi žadatelem a 
FE může být uskutečněna jako samostatná letová zkouška. 

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti včetně identifikace radiových 
zařízení. Úkony by měly být prováděny v souladu se schváleným kontrolním seznamem 
povinných úkonů pro ten letoun, na němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro 
zkoušku by měl být žadatel požádán, aby stanovil nastavení výkonu a rychlostí/otáček. Údaje 
výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání by měly být vypočteny žadatelem v souladu s 
provozní nebo letovou příručkou daného letounu. 
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POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit letoun v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení letoun takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Následující omezení představují všeobecné vodítko. FE by měl stanovit povolené odchylky 
pro podmínky turbulence, letových vlastností a výkonnosti použitého letounu: 

(1) výška: 

(i) normální let     ± 150 ft 

(ii) se simulovaným selháním motoru ± 200 ft (používá-li se vícemotorový letoun) 

(2) kurz nebo směrování podle radionavigačních prostředků: 

(i) normální let     ± 10° 

(ii) se simulovaným selháním motoru ± 15° (používá-li se vícemotorový letoun) 

(3) rychlost: 

 (i) vzlet a přiblížení   +15 / -5 kt 

 (ii) všechny další režimy letu  ± 15 kt 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu PPL(A) na jednomotorových a vícemotorových 
letounech nebo TMG: 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení letounu pomocí vnějších vizuálních 
referencí, postupy odmrazování/ochrany proti námraze, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Hmotnost a vyvážení a výpočet výkonnosti 

c Prohlídka letounu a údržba/obsluha 

d Spouštění motoru a postupy po spuštění 

e Pojíždění a postupy na letišti, postupy před vzletem 

f Vzlet a úkony po vzletu 

g Postupy pro odlet z letiště 

h Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 
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ČÁST 2 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

b Přímý a vodorovný let, se změnami rychlosti 

c Stoupání: 

i. nejlepší rychlost stoupání; 

ii. stoupavé zatáčky; 

iii. ustálení ve vodorovném letu. 

d Střední zatáčky (náklon 30°) 

e Ostré zatáčky (náklon 45°) (včetně rozpoznání a vybrání vývrtky) 

f Let při kriticky nízké rychlosti letu s vysunutými a zasunutými vztlakovými klapkami 

g Pády: 

i. čistý pád, vybrání letounu s použitím výkonu motoru; 

ii. přiblížení k přetažení v klesavé zatáčce s náklonem 20° v přibližovací konfiguraci; 

iii. přiblížení k přetažení v přistávací konfiguraci. 

h Klesání: 

i. s a bez výkonu; 

ii. klesavé zatáčky (ostré klouzavé zatáčky); 

iii. ustálení ve vodorovném letu. 

 

ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Letový plán, navigace výpočtem a čtení map 

b Udržování nadmořské výšky, kurzu a rychlosti 

c Orientace, časové výpočty a opravy ETA, vedení deníku 

d Let na náhradní letiště (plánování a provedení) 

e Základní úkony při létání podle přístrojů (zatáčka 180°při simulovaných IMC) 

f Řízení letu (úkony, zamrzání palivového systému a karburátoru, atd.) 

g Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Postupy příletu na letiště 

b * Přesné přistání (přistání na krátkou dráhu) a přistání s bočním větrem, jsou-li vhodné 
podmínky 
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c * Přistání bez použití vztlakových klapek  

d * Přiblížení na přistání na volnoběh (pouze jednomotorové letouny) 

e Letmé přistání a vzlet 

f Opakování okruhu z malé výšky 

g Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

h Úkony po letu 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY 

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 4 

a Simulované vysazení motoru po vzletu (pouze jednomotorové letouny) 

b * Simulované vynucené přistání (pouze jednomotorové letouny) 

c Simulované bezpečnostní přistání (pouze jednomotorové letouny) 

d Simulované nouzové případy 

e Ústní otázky 

 

ČÁST 6 SIMULACE ASYMETRICKÉHO LETU A ODPOVÍDAJÍCÍ POLOŽKY DLE TŘÍDY 
NEBO TYPU LETOUNU 

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 5 

a Simulované vysazení motoru po vzletu (v bezpečné nadmořské výšce, není-li prováděno 
na úplném letovém simulátoru) 

b Asymetrické přiblížení a opakování okruhu 

c Asymetrické přiblížení a přistání do úplného zastavení 

d Vypnutí motoru a opětovné spuštění 

e Spolupráce s ATC, radiotelefonní postupy nebo letecké umění 

f FE se může, je-li to použitelné, rozhodnout pro zahrnutí jakékoliv položky ze zkoušky 
dovednosti pro třídní nebo typovou kvalifikaci z oblasti: 

(i) systémů letounu, včetně ovládání autopilota; 

(ii) funkce systému přetlakování; 

(iii) používání systému odmrazování a ochrany proti námraze.  

g Ústní otázky 

* Tyto položky mohou být na základě rozhodnutí FE kombinovány. 
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AMC2 FCL.235  Zkouška dovednosti 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU PPL(H) 

(a) Oblast a trať letu pro zkoušku dovednosti by měl vybrat letový examinátor (FE) a veškeré lety 
v nízkých hladinách a visení by mělo být prováděna na vhodném letišti nebo místě. Tratě pro 
zkoušku Části 3 mohou končit na letišti odletu nebo na jiném letišti. Žadatel by měl být 
odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby byly na palubě veškeré vybavení a 
dokumentace k provedení letu. Navigační část zkoušky, stanovená v tomto AMC, by se měla 
skládat alespoň ze tří úseků letu, každý úsek by měl trvat alespoň 10 minut. Zkouška 
dovednosti může být rozdělena do dvou letů. 

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti, včetně identifikace radiových 
zařízení. Úkony by měly být prováděny v souladu s letovou příručkou nebo schváleným 
kontrolním seznamem povinných úkonů nebo provozním deníkem pilota pro ten vrtulník, na 
němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro zkoušku by měl být žadatel požádán, 
aby stanovil nastavení výkonu a rychlostí/otáček. Údaje výkonnosti pro vzlet, přiblížení a 
přistání by měly být vypočteny žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou 
daného vrtulníku. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit vrtulník v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení vrtulníku takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Následující omezení představují všeobecné vodítko. FE by měl stanovit povolené odchylky 
pro podmínky turbulence, letových vlastností a výkonnosti použitého vrtulníku: 

(1) výška: 

(i) normální přímý let      ± 150 ft 

(ii) při simulovaném významném nouzovém stavu ± 200 ft 

(iii) let ve visu s vlivem přízemního efektu  ± 2 ft 

(2) kurz nebo směrování podle radionavigačních prostředků: 

(i) normální let       ± 10° 

(ii) při simulovaném významném nouzovém stavu ± 15°  

 (3) rychlost: 

 (i) vzlet a přiblížení     -10 kt / + 15 kt 

 (ii) všechny další režimy letu    ± 15 kt 

(4) Snášení při zemi 

(i) visení při vzletu s vlivem přízemního efektu   ± 3 ft 

(ii) přistání  bez pohybu do strany nebo 
dozadu 
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(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu PPL(H) na jednomotorových a vícemotorových 
vrtulnících: 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ/POLETOVÉ ÚKONY A POSTUPY 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení vrtulníku pomocí vnějších vizuálních 
referencí, postupy ochrany proti námraze, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a 
Znalost vrtulníku (například technický deník, palivo, hmotnost a vyvážení, výkonnost), 
plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Předletová prohlídka nebo činnost, umístění součástí a účel 

c Prohlídka pilotního prostoru a postup spouštění  

d Kontroly komunikačního a navigačního vybavení, výběr a nastavení kmitočtů 

e Postupy před vzletem, radiotelefonní postupy a spolupráce s ATC 

f Parkování, zastavení a poletové postupy 

 

ČÁST 2 OBRATY VE VISENÍ, POKROČILÉ ŘÍZENÍ A OMEZENÉ PROSTORY 

a Vzlet a přistání (nadzdvihnutí a dosednutí) 

b Pojíždění a vzdušné pojíždění 

c Visení na místě s protivětrem, bočním nebo zadním větrem 

d Zatáčení ve visu na místě, o 360° doprava a doleva (otáčení na místě) 

e Visení s pohybem vpřed, do strany a vzad 

f Simulované selhání motoru ve visu 

g Rychlá zastavení proti větru a po větru 

h Přistání a vzlety ze svažitého terénu a neupravených ploch 

i Vzlety (různé profily) 

j Vzlety s bočním větrem, po větru (je-li proveditelné) 

k Vzlet s maximální vzletovou hmotností (skutečnou nebo simulovanou) 

l Přiblížení (různé profily) 

m Vzlet a přistání s omezeným výkonem 

n Autorotace, (FE vybere 2 položky z následujících: základní, dolet, nízká rychlost, zatáčky 
o 360°) 

o Přistání s autorotací 
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p Procvičování vynuceného přistání s obnovením výkonu motoru 

q Kontroly výkonu, technika průzkumu, technika přiblížení a odletu 

 

ČÁST 3 NAVIGACE - TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Navigace a orientace v různých nadmořských výškách nebo výškách, čtení map 

b Udržování nadmořské výšky nebo výšky, rychlosti, kurzu, pozorování vzdušného 
prostoru a nastavení výškoměru 

c Sledování postupu letu, letový záznamník, spotřeba paliva, vytrvalost, ETA, 
vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať a sledování přístrojů 

d Pozorování meteorologických podmínek a plánování letu na náhradní letiště 

e Používání radionavigačních prostředků (je-li to použitelné) 

f Spolupráce s ATC: dodržování předpisů, atd. 

 

ČÁST 4 LETOVÉ POSTUPY A OBRATY 

a Vodorovný let, udržování kurzu, nadmořské výšky nebo výšky a rychlosti 

b Stoupavé a klesavé zatáčky do určených kurzů 

c Horizontální zatáčky s náklonem až 30°, 180° až 360° doleva a doprava 

d Horizontální zatáčky 180° doleva a doprava s výhradní referencí podle přístrojů 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY (SIMULOVANÉ, JE-LI TO VHODNÉ) 

Poznámka 1: Je-li zkouška prováděna na vícemotorovém vrtulníku, měl by být její součástí 
nácvik simulovaného selhání motoru, včetně přiblížení a přistání s jedním motorem. 

Poznámka 2: FE vybere 4 z následujících položek: 

a Nesprávné činnosti motoru, včetně poruchy regulátoru, námraza na karburátoru nebo 
motoru a olejový systém, podle toho, co je vhodné 

b Nesprávné činnosti palivového systému 

c Nesprávné činnosti elektrického systému 

d Nesprávné činnosti hydraulického systému, včetně přiblížení a přistání bez hydrauliky, 
podle toho, co je použitelné 

e Nesprávné činnosti hlavního rotoru nebo systému vyvažování krouticího momentu (úplný 
letový simulátor nebo pouze diskuze) 

f Nácvik požárních postupů, včetně kontroly kouře a jeho odstranění, podle toho, co je 
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použitelné 

g Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce, a pokud jde o 
bod C Dodatku 9 k Části-FCL, včetně částí 3 a 4 pro vícemotorové vrtulníky: 

(a) Simulovaná porucha motoru při vzletu: 

 (1) přerušený vzlet v nebo před TDP nebo bezpečné vynucené přistání v nebo  
  před DPTAO; 

 (2) krátce po překročení TDP nebo DPATO.  

(b) Přistání se simulovanou poruchou motoru: 

 (1) přistání nebo opakování okruhu následně po poruše motoru před LDP nebo 
  DPBL; 

 (2) následně po poruše motoru po překročení LDP nebo bezpečné vynucené  
  přistání po překročení DPBL. 

 

AMC3 FCL.235  Zkouška dovednosti 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO VYDÁNÍ PRŮKAZU PPL(As) 

(a) Oblast a trať letu pro zkoušku dovednosti by měl vybrat letový examinátor (FE). Tratě pro 
zkoušku Části 3 mohou končit na letišti odletu nebo na jiném letišti a jedno z letišť určení 
může být řízené letiště. Zkouška dovednosti může být rozdělena do dvou letů. Celková doba 
letu(letů) by měla být alespoň 60 minut. 

(b) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit vzducholoď v rámci jejích omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení vzducholodě takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu 
nebo obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Následující omezení by měla být uplatňována s opravou na povolené odchylky pro podmínky 
turbulence, letových vlastností a výkonnosti použité vzducholodě: 

(1) výška: 

(i) normální přímý let     ± 200 ft 

(ii) při simulovaném významném nouzovém stavu ± 300 ft 

(2) směrování podle radionavigačních prostředků:  ± 15° 

 (3) kurz: 

(i) normální let       ± 15° 

(ii) při simulovaném významném nouzovém stavu ± 20°  

OBSAH ZKOUŠKY 

(d) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro vydání průkazu PPL(As). 
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(e) Položky v části 5 a 6 mohou být provedeny na FNPT (As) nebo FS (As). 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ÚKONY A ODLET 

Používání kontrolních seznamů vzducholodě, letecké umění, řízení vzducholodě pomocí 
vnějších vizuálních referencí, postupy ochrany proti námraze, a zásady zvládání hrozeb a 
chyb, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a 
Předletové úkony, zahrnující: 

plánování letu, dokumentaci, hmotnost a vyvážení, NOTAM a meteorologickou instruktáž 

b Prohlídka vzducholodě a údržba/obsluha 

c Postup odpoutání, pozemní manévrování a vzlet 

d Kritéria výkonnosti a vyvážení 

e Provoz na letišti a letištním okruhu 

f Postup odletu, nastavení výškoměru, vyhýbání se srážkám (sledování okolí) 

g Spolupráce s ATS a radiotelefonní postupy 

 

ČÁST 2 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Řízení vzducholodě pomocí vnějších vizuálních referencí, včetně přímého a 
vodorovného letu, stoupání, klesání a sledování okolí 

b Letu v blízkosti tlakové relativní výšky 

c Zatáčky 

d Strmá klesání a stoupání 

e Let s výhradní referencí podle přístrojů, včetně: 

i. vodorovného letu, udržování kurzu, nadmořské výšky a rychlosti letu; 

ii. stoupavé a klesavé zatáčky; 

iii. ustálení z neobvyklé letové polohy. 

f Spolupráce s ATS a radiotelefonní postupy 

 

ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Letový plán, navigace výpočtem a čtení map 

b Udržování nadmořské výšky, kurzu a rychlosti a vyhýbání se srážkám (sledování okolí) 

c Orientace, časové výpočty a opravy ETA, vedení deníku 

d Sledování meteorologických podmínek a let na náhradní letiště (plánování a provedení) 
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e Používání radionavigačních prostředků 

f Řízení letu (úkony, palivový systém, atd.) 

g Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Postupy příletu na letiště, nastavení výškoměru, kontrolní úkony a sledování okolí 

b Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

c Opakování okruhu 

d Normální přistání  

e Přistání na krátkou dráhu 

f Poletové činnosti 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY 

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 4 

a Simulované vysazení motoru po vzletu (v bezpečné výšce) a nácvik činností při požáru 

b Nesprávné činnosti vybavení  

c Vynucené přistání (simulované) 

d Spolupráce s ATC a radiotelefonní postupy 

e Ústní otázky 

 

ČÁST 6 POLOŽKY ODPOVÍDAJÍCÍ DANÉMU TYPU 

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 5 

a Simulované vysazení motoru během vzletu (v bezpečné výšce, pokud není prováděno 
na FFS) 

b Přiblížení a opakování okruhu s nepracujícím(i) motorem(motory)  

c Přiblížení a přistání do úplného zastavení s nepracujícím(i) motorem(motory) 

d Nesprávné činnosti systému tlakování obalu 

e Spolupráce s ATC, radiotelefonní postupy a letecké umění 

f FE se může, je-li to použitelné, rozhodnout pro zahrnutí jakékoliv položky ze zkoušky 
dovednosti pro typovou kvalifikaci z oblasti: 
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(i) systémů vzducholodě; 

(ii) funkce systému tlakování obalu; 

g Ústní otázky 

 

AMC1 FCL.210.A  PPL(A) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ PPL(A) 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím, než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz PPL(A) by měla zohledňovat zásady zvládání 
hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
údržbu/obsluhu letadla; 

(ii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iii)  řízení letadla podle vnějších vizuální referencí; 

(iv)  let při kriticky malých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání počínajícího 
přetažení a pádu; 

(v)  let při kritických vysokých rychlostech letu, rozpoznání a vybrání letů ve 
spirále; 

(vi)  vzlety a přistání obvyklé a s bočním větrem; 

(vii)  vzlety s maximální výkonností (krátká dráha a bezpečná výška nad 
překážkou), přistávání na krátké plochy; 

(viii) let s výhradní referencí podle přístrojů, včetně provedení vodorovné zatáčky 
180°; 

(ix)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem a 
radionavigačních prostředků; 

(x)  nouzové postupy zahrnující simulované nesprávné činnosti vybavení letounu;  

(xi)  přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních 
služeb, postupy komunikace a frazeologie. 

(2) Před tím než je žadateli umožněno provedení samostatného letu, měl by letový 
instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen používat radiotelefonní komunikaci. 

(c) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická Úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 
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(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ letounu. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

 (i) Úloha 1a: Seznámení s letounem: 

(A) charakteristiky letounu; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 

(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 1b: Nácviky nouzových postupů: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár motoru a kabiny a elektrického systému; 

(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky evakuace, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) oprávnění k letu a přejímka letounu; 

(B) doklady o provozuschopnosti; 

(C) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(D) vnější prohlídka; 

(E) vnitřní prohlídka; 

(F) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo pedálů směrového 
kormidla; 

(G) kontroly při spouštění a zahřívání; 

(H) motorová zkouška; 

(I) snižování otáček, kontroly systémů a vypínání motoru; 

(J) parkování, zabezpečení a upoutání (například ukotvení); 

(K) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

 (iv) Úloha 3: Letová praxe: letová úloha. 

 (v) Úloha 4: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A)  primární účinky, je-li letoun bez náklonu a v náklonu; 

(B)  další účinky křidélek a směrového kormidla; 

(C)  účinky: 
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(a)  rychlosti letu; 

(b) vrtulového proudu; 

(c) výkonu; 

(d) ovládacích prvků vyvážení; 

(e) vztlakových klapek; 

(f) jiných ovládacích prvků řízení, jsou-li použity. 

(D) činnost: 

(a) regulace směsi; 

(b) vyhřívání karburátoru; 

(c) vytápění nebo ventilace kabiny. 

(vi) Úloha 5a: Pojíždění: 

(A) úkony před pojížděním; 

(B) spouštění, řízení rychlosti a zastavování; 

(C) obsluha motoru; 

(D) řízení směru a zatáčení; 

(E) zatáčení v omezených prostorech; 

(F) postup a bezpečnostní opatření na parkovací ploše; 

(G) vlivy větru a využití řízení letadla; 

(H) vlivy povrchu země; 

(I) volnost pohybu směrového kormidla; 

(J) signály k řízení na odbavovací ploše; 

(K) kontroly přístrojů; 

(L) postupy řízení letového provozu. 

(vii) Úloha 5b: Nouzové případy: porucha brzd a řízení. 

(viii) Úloha 6: Přímý a vodorovný let: 

(A) při normálním cestovním výkonu, dosažení a udržování přímého a 
vodorovného letu; 

(B) let při kriticky vysokých rychlostech letu; 

(C) předvedení inherentní stability; 

(D) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování; 

(E) příčná rovina, směr a vyvážení a vyvažování; 

(F) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu); 

(G) během změn rychlosti a konfigurace; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(ix) Úloha 7: Stoupání: 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

160 

(A) zahájení, udržování normální a maximální stoupavosti, přechod do 
vodorovného letu; 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) stoupání na trati (stoupání v cestovním režimu); 

(D) stoupání s vysunutými vztlakovými klapkami; 

(E) obnovení  normálního stoupání; 

(F) maximální úhel stoupání; 

(G) použití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(x) Úloha 8: Klesání: 

(A) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu (vyrovnání); 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) klesání klouzavým letem, s výkonem motoru a v cestovním režimu 
(včetně vlivu výkonu a rychlosti letu); 

(D) skluz (na vhodných typech); 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xi) Úloha 9: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček se střením náklonem; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) chyby v zatáčce (například nesprávný podélný sklon, klonění a 
nesprávné vyvážení); 

(D) stoupavé zatáčky; 

(E) klesavé zatáčky; 

(F) chyby v zatáčkách (skluzové a výkluzové zatáčky na vhodných 
 typech); 

(G) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(H) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 

(xii) Úloha 10a: Pomalý let: 

Poznámka: Cílem je zlepšit schopnost žáka uvědomovat si let při kriticky nízkých 
rychlostech z nepozornosti a umožnit mu získat praxi v udržování letounu v rovnováze 
za současného návratu k normální rychlosti letu. 

(A) bezpečnostní úkony; 

(B) uvedení do pomalého letu; 

(C) řízený let se zpomalováním až ke kriticky nízké rychlost letu; 

(D) použití plného výkonu se správnou letovou polohou letounu a 
vyvážením k dosažení normální rychlosti letu pro stoupání. 

(xiii) Úloha 10b: Přetažení: 

(A) bezpečnostní úkony; 
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(B) příznaky; 

(C) rozpoznání; 

(D) čistý pád a vybrání bez výkonu a s výkonem motoru; 

(E) vybrání pádu po křídle; 

(F) přiblížení se k pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích 
konfiguracích s výkonem a bez výkonu motoru, vybrání v počátečním 
stadiu. 

(xiv) Úloha 11: Zabránění vývrtce: 

(A) bezpečnostní kontroly; 

(B) přetažení a vybrání v počátečním stadiu vývrtky (pád s velkým 
příčným sklonem, asi 45°); 

(C) odvádění pozornosti instruktorem během přetažení. 

Poznámka 1: Během kurzu by měly být věnovány alespoň 2 hodiny letovému výcviku 
v oblasti varování před pádem a vyhýbání se přechodu do vývrtky.   

Poznámka 2: Zohledněny by měly být omezení obratů a potřeba prostudování příručky 
letounu a výpočtu hmotnosti a vyvážení. 

(xv) Úloha 12: Vzlet a stoupání do polohy po větru: 

(A) úkony před vzletem; 

(B) vzlet s protivětrem; 

(C) zajištění příďového kola; 

(D) vzlet s bočním větrem; 

(E) nácviky úkonů během vzletu a po vzletu; 

(F) postup/techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy, včetně 
výpočtů výkonnosti; 

(G) postupy snižování hluku; 

(xvi) Úloha 13: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před poslední zatáčkou; 

(B) přiblížení a přistání s motorem v chodu; 

(C) zajištění příďového kola; 

(D) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí a použití vztlakových 
klapek; 

(E) přiblížení a přistání s bočním větrem; 

(F) přiblížení klouzavým letem a přistání; 

(G) postupy nebo techniky krátkého přistání a přistání na nezpevněné 
dráze; 

(H) přiblížení a přistání bez vysunutých vztlakových klapek; 

(I) přistání na kola (letouny s ostruhovým kolem); 

(J) nezdařené přiblížení a opakování okruhu; 
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(K) postupy snižování hluku. 

(xvii) Úloha 12/13: Nouzové případy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) porucha motoru po vzletu; 

(C) nezdařené přistání a opakování okruhu; 

(D) nezdařené přiblížení. 

Poznámka: V zájmu bezpečnosti bude nezbytné, aby piloti s výcvikem na 
letounech s příďovým kolem absolvovali přeškolovací výcvik s instruktorem před 
létáním na letounech ostruhovým kolem a naopak. 

(xviii) Úloha 14: První samostatný let (bez instruktora): 

(A) instruktáž provedená instruktorem, sledování letu a poletový rozbor; 

Poznámka: Během letů, bezprostředně po osvojení samostatných letů po okruhu, by 
se mělo přezkoumat provádění těchto úloh: 

(A) postupů pro opuštění okruhu a  opětovného zařazení do okruhu; 

(B) letů v místním prostoru, omezení, čtení mapy; 

(C) využití radiových prostředků pro let k cíli; 

(D) zatáček s využitím magnetického kompasu, chyby kompasu. 

(xix) Úloha 15: Pokročilý  nácvik zatáček: 

(A) ostré zatáčky (45°), vodorovné a klesavé; 

(B) přetažení v zatáčce a vybrání; 

(C) vybrání z neobvyklých poloh, včetně letu ve strmé sestupné spirále. 

(xx) Úloha 16: Vynucené přistání bez výkonu motoru: 

(A) postup vynuceného přistání; 

(B) výběr přistávacího prostoru, opatření pro změnu plánu; 

(C) délka klouzavého letu; 

(D) plán klesání; 

(E) klíčové polohy; 

(F) chlazení motoru; 

(G) úkony při poruše motoru; 

(H) použití rádia; 

(I) úsek před poslední zatáčkou; 

(J) konečné přiblížení; 

(K) přistání; 

(L) činnosti po přistání. 

(xxi) Úloha 17: Bezpečnostní přistání: 
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(A) úplný postup prováděný daleko od letiště s předpokladem rychlého 
snížení výšky; 

(B) existence nezbytných příčin; 

(C) podmínky za letu; 

(D) výběr přistávací plochy: 

(a) normální letiště; 

(b) opuštěné letiště; 

(c) obyčejné pole. 

(E) okruh a přiblížení; 

(F) činnosti po přistání. 

(xxii) Úloha 18a: Navigace: 

(A) Plánování letu: 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy: 

(1) volba tratě; 

(2) řízený vzdušný prostor; 

(3) nebezpečné, zakázané a omezené prostory; 

(4) bezpečné nadmořské výšky. 

(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení; 

(4) hmotnost a výkonnost. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních letišť. 

(e) dokumentace letounu; 

(f) oznámení o letu: 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu. 

(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 
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(2) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném 
vzdušném prostoru; 

(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

(c) udržování nadmořské výšky a kurzu; 

(d) opravy ETA a kurzu; 

(e) vedení navigačního záznamu; 

(f) používání rádia; 

(g) používání navigačních prostředků; 

(h) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(i) rozhodování za letu; 

(j) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(k) postupy letu na náhradní letiště; 

(l) postup při nejistotě o poloze; 

(m) postup při ztrátě orientace. 

(C) Přílet a postup zařazení do letištního provozu: 

(a) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném vzdušném 
prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování; 

(f) zabezpečení letounu; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu, je-li to použitelné; 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xxiii)  Úloha 18b: Navigační problémy v nižších hladinách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a terén); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru a turbulence; 

(E) uvědomování si vertikální situace (vyhýbání se řízenému letu do 
terénu); 

(F) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(G) zařazení do okruhu; 
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(H) okruh a přistání za špatného počasí. 

(xxiv)  Úloha 18c: Radionavigace: 

(A) Použití GNSS: 

 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od a orientace; 

 (c) chybové zprávy. 

(B) Použití všesměrového zaměření VHF: 

(a) dostupnost, AIP a kmitočty; 

(b) výběr a identifikace; 

(c) OBS; 

(d) indikace k/od a orientace; 

(e) CDI; 

(f) určení radiálu; 

(g) nalétnutí a udržování radiálu; 

(h) přelet VOR; 

(i) získání fixu ze dvou majáků VOR. 

(C) Použití vybavení ADF: NDB: 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) výběr a identifikace; 

(c) orientace vzhledem k majáku; 

(d) let k cíli. 

(D) Použití VHF/DF: 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(E) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost a AIP; 

(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota; 

(d) sekundární přehledový radar: 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

   (F) Použití DME: 
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(a) výběr a identifikace stanice; 

(b) provozní režimy: vzdálenost, traťová rychlost a zbývající doba 
letu. 

(xxv)  Úloha 19: Základy letu podle přístrojů: 

(A) fyziologická hlediska; 

(B) porozumění přístrojům;  určování letové polohy podle přístrojů; 

(C) omezení přístrojů; 

(D) základní obraty: 

(a) přímý a vodorovný let při různých rychlostech letu a 
konfiguracích; 

(b) stoupání a klesání; 

(c) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí, stoupání a klesání do 
zvolených kurzů; 

(d) přechod do vodorovného letu ze stoupavých a klesavých 
zatáček. 

(d) BITD  

 (1) Zařízení BITD může být použito pro letový výcvik: 

  (i) letu s výhradní referencí podle přístrojů; 

  (ii) navigace používající radionavigační prostředky; 

  (iii) základní let podle přístrojů.   

(2) Použití zařízení BITD by mělo být podmíněno následujícím: 

  (i) výcvik bude ukončen provedením úloh na letounu; 

  (ii) bude dostupný záznam parametrů letu; 

  (iii) FI(A) nebo STI(A) provedou instruktáž.   

 

AMC1 FCL.210.H PPL(H) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ PPL(H) 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím, než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Pozemní výcvik 

Pozemní výcvik zlepšující znalosti v oblastech výkladu meteorologických informací, plánování a 
hodnocení tratě, přijímání rozhodnutí pokud dojde k degradaci vizuálního prostředí (DVE), včetně 
otočení do protisměru nebo provedení bezpečnostního přistání.     

(c) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz PPL(H) by měla zohledňovat zásady zvládání 
hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 
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(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
údržbu/obsluhu vrtulníku; 

(ii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iii)  řízení vrtulníku podle vnějších vizuální referencí; 

(iv)  vzlety, přistání, visení, zatáčky s výhledem a obvyklé přechody z a do visení; 

(v)  nouzové postupy, základy autorotace, simulovanou poruchu motoru, 
vyrovnávání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem; 

(vi)  bočný let a let vzad, otáčení na místě; 

(vii)  rozpoznání a vyrovnávání vznikajícího vírového prstence; 

(viii)  autorotaci s dosednutím, přistání se simulací vypnutého motoru, cvičná 
vynucená přistání. Simulování nesprávné činnosti vybavení a nouzové 
postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, ovládacích prvků, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(ix)  ostré zatáčky; 

(x)  přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, vzlety a přistání na svazích; 

(xi)  lety s omezeným výkonem a v omezeném prostoru, včetně výběru a letů na a 
z nepřipravených míst;  

(xii) let s výhradní referencí podle základních letových přístrojů, včetně provedení 
vodorovné zatáčky 180°a návrat z neobvyklých poloh k simulaci neúmyslného 
letu do oblačnosti (tento výcvik může být proveden FI(H));  

(xiii)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem, GNSS a jsou-
li dostupné, radionavigačních prostředků; simulace zhoršujících se 
meteorologických podmínek a opatření vedoucí k přesměrování letu nebo 
provedení bezpečnostního přistání; 

(xiv)  přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních 
služeb, postupy komunikace a frazeologie. 

(2) Před tím než je žadateli o průkaz PPL(H) umožněno provedení samostatného letu, 
měl by letový instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen používat R/T komunikaci. 

(3) Kdykoliv je to možné, měla by být používána letová simulace, která pilotům-žákům 
předvede účinky DVE a zvýší jejich povědomí a zdůrazní potřebu vyhýbání se tomuto 
potenciálně smrtelnému režimu letu. 

(d) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická Úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 
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(vi) Použitelnost úloh pro daný typ vrtulníku. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

 (i) Úloha 1a: Seznámení s vrtulníkem: 

(A) charakteristiky vrtulníku, vnější rysy; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 

(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 1b: Nouzové postupy: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár motoru, kabiny a elektrického systému; 

(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky evakuace, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) oprávnění k letu a přejímka vrtulníku; 

(B) doklady o provozuschopnosti; 

(C) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(D) vnější prohlídka; 

(E) vnitřní prohlídka; 

(F) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení; 

(G) spuštění a ohřátí, kontrola sepnutí spojky rotoru a spuštění rotorů; 

(H) kontroly výkonu; 

(I) úkony při doběhu, kontroly systémů a vypínání motoru; 

(J) parkování, zabezpečení a upoutání; 

(K) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

(iv) Úloha 3: Letová praxe: 

(A) předvést žákovi let za pomoci nosného rotoru; 

(B) letová úloha. 

(v) Úloha 4: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A) funkce ovládacích prvků řízení, primární a sekundární účinek; 

(B) účinky: 

(a) rychlosti letu; 

(b) změny výkonu (krouticí moment); 

(c) vybočení (boční skluz); 
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(d) zatížení disku rotoru (náklon a podrovnání); 

(e) volby zapnutí/vypnutí hydrauliky na řízení; 

(f) třecí brzdy řízení. 

(C) přístroje; 

(D) použití ohřevu karburátoru nebo systému ochrany proti námraze; 

(vi) Úloha 5: Změny výkonu a polohy: 

(A) vztah mezi polohou cyklického řízení, polohou disku rotoru, trupu a 
rychlostí letu; 

(B) zpětné promávnutí listů; 

(C) diagram potřebného výkonu v závislosti na rychlosti letu; 

(D) změny výkonu a rychlosti při vodorovném letu; 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 

(F) omezení motoru a rychlosti letu. 

(vii) Úloha 6: Přímý a vodorovný let: 

(A) při normálním cestovním výkonu, dosažení a udržování přímého a 
vodorovného letu; 

(B) ovládání podélného sklonu včetně použití třecí brzdy řízení nebo 
vyvážení; 

(C) udržování směru a vyvážení, (využití kuličkové nebo provázkové 
indikace bočení); 

(D) nastavení výkonu pro zvolené rychlosti letu a změny rychlosti; 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(viii) Úloha 7: Stoupání: 

(A) optimální rychlost stoupání, nejlepší úhel nebo stoupavost z diagramu 
potřebného výkonu; 

(B) nastavení, udržování normální a maximální stoupavosti, přechod do 
vodorovného letu; 

(C) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách 
nebo výškách; 

(D) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(ix) Úloha 8: Klesání: 

(A) optimální rychlost klesání, nejlepší úhel nebo klesavost z diagramu 
potřebného výkonu; 

(B) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu; 

(C) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách 
nebo výškách; 

(D) klesání (včetně účinku výkonu a rychlosti letu); 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 
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(x) Úloha 9: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček se střením náklonem; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) nadmořská výška, náklon a koordinace; 

(D) stoupavé a klesavé zatáčky a vliv stoupavosti a klesavosti; 

(E) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(F) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xi) Úloha 10: Základní autorotace: 

(A) bezpečnostní úkony, slovní výstraha a sledování okolí; 

(B) začátek, vývoj a charakteristiky; 

(C) řízení rychlosti letu a RRPM, omezení rotoru a motoru; 

(D) vliv AUM, IAS, zatížení disku rotoru, přetížení a hustotní výšky; 

(E) postupy opětovného sepnutí (spojky) a opakování okruhu (stažení 
(přetočení) palivové přípusti  nebo řízení ERPM); 

(F) podmínka vírového odporu během vybrání; 

(G) zatáčky s mírným a středním náklonem při autorotaci; 

(H) předvedení různých vyrovnání pro přistání se simulovaným vypnutím 
motoru. 

(xii) Úloha 11a: Visení: 

(A) předvedení visení IGE, význam účinku větru a polohy, vliv blízkosti 
země, stabilita ve visení a účinky nevhodného vychýlení řízení; 

(B) žák pouze drží páku cyklického řízení; 

(C) žák ovládá pouze páku kolektivního řízení (a palivové přípusti); 

(D) žák ovládá páku kolektivního řízení, (palivové přípusti) a pedály; 

(E) žák ovládá všechny ovládací prvky řízení; 

(F) předvedení vlivu blízkosti země; 

(G) předvedení vlivu větru; 

(H) předvedení pozvolného dopředného dosednutí s dojezdem; 

(I) zvláštní nebezpečí, např. sníh, prach a nečistota. 

(xiii) Úloha 11b: Pojíždění ve visu a otáčení na místě: 

(A) zopakování visení; 

(B) přesné udržování rychlosti a výšky vůči zemi; 

(C) vliv směru větru na polohu vrtulníku a rozsah řízení; 

(D) řízení a koordinace při otáčení na místě; 

(E) důkladně předvést pozvolné dopředné dosednutí s dojezdem. 
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(xiv) Úloha 11c: Nouzové případy během visení a pojíždění: 

(A) zopakování visení a pozvolného dopředného dosednutí s dojezdem, 
vysvětlit (předvést, kde je vhodné); 

 (B) předvést simulovanou poruchu motoru ve visu a při pojíždění ve visu; 

(C) předvést nebezpečí nesprávného ovládání a nadměrného podélného 
sklonu (přetažení). 

(xv) Úloha 12: Vzlet a přistání: 

(A) úkony před vzletem nebo nácviky; 

(B) sledování okolí; 

(C) zvedání do visu; 

(D) úkony po vzletu; 

(E) nebezpečí vodorovného pohybu v blízkosti země;  

(F) nebezpečí nesprávného ovládání a přetažení; 

(G) přistání (bez pohybů do boku nebo vzad); 

(H) úkony po přistání nebo nácviky; 

(I) vzlet a přistání s bočním větrem a po větru. 

(xvi) Úloha 13: Přechod z visení do stoupání a z přiblížení do visení: 

(A) sledování okolí; 

(B) zopakování vzletu a přistání; 

(C) vliv blízkosti země, přechodový vztlak a jeho účinky; 

(D) zpětné promávnutí listů a jeho účinky; 

(E) vliv rychlosti a směru větru při přechodu z nebo do visení; 

(F) přiblížení pod konstantním úhlem; 

(G) předvedení různého podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím 
motoru. 

(xvii) Úloha 14a: Okruh, přiblížení a přistání: 

(A) zopakování přechodu z visení do stoupání a z přiblížení do visení; 

(B) postupy pro let na okruhu, úsek po větru a před poslední zatáčkou; 

(C) přiblížení a přistání s motorem v chodu; 

(D) úkony před přistáním; 

(E) účinek větru při přiblížení a visení IGE; 

(F) přiblížení a přistání s bočním větrem; 

(G) opakování okruhu; 

(H) postupy snižování hluku. 

(xviii) Úloha 14b: Strmé přiblížení a přiblížení a přistání s omezeným výkonem: 
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(A) zopakování přiblížení pod konstantním úhlem; 

(B) strmé přiblížení (vysvětlit nebezpečí vysoké rychlosti klesání a nízké 
rychlosti letu); 

(C) přiblížení s omezeným výkonem (vysvětlit nebezpečí vysoké rychlosti 
při dosednutí); 

(D) využití vlivu blízkosti země; 

(E) různá podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím motoru. 

(xix) Úloha 14c: Nouzové postupy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) nezdařené přiblížení a opakování okruhu; 

(C) přistání s vypnutou hydraulikou (je-li to vhodné); 

(D) porucha řízení ocasního rotoru nebo náhonu ocasního rotoru (pouze 
seznámení); 

(E) simulované nouzové případy na okruhu, včetně: 

(a) poruchy hydrauliky; 

(b) simulované poruchy motoru při vzletu, mezi 1. a 2. zatáčkou, 
v úseku po větru a v úseku před poslední zatáčkou; 

(c) porucha regulátoru otáček. 

(xx) Úloha 15: První samostatný let (bez instruktora): 

(A) instruktáž provedená instruktorem, sledování letu a poletový rozbor; 

(B) varování na změny polohy vzhledem ke snížené hmotnosti a příčně 
posunutému těžišti; 

(C) varování před nízkou polohou ocasu, nízkou polohou ližin nebo kol při 
visení, přistání; 

(D) varování před nebezpečím ztráty RRPM a nadměrným podélným 
sklonem; 

(E) úkony před vzletem; 

(F) vzlet proti větru; 

(G) postupy během a po vzletu; 

(H) normální okruh, přiblížení a přistání; 

(I) postup v případě nouze. 

(xxi) Úloha 16: Boční lety a lety vzad ve visu: 

(A) boční lety kurzem proti větru; 

(B) lety vzad kurzem proti větru; 

(C) kombinace bočního letu a letu vzad v jakémkoliv směru; 

(D) boční let a let vzad a kurzem po větru; 

(E) stabilita a stáčení se po větru; 
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(F) vybrání z letu vzad (strmě přídí dolů); 

(G) omezení pro boční lety a lety vzad. 

(xxii) Úloha 17: Otáčení na místě: 

(A) zopakování visení proti větru a po větru; 

(B) otáčení na místě o 360°: 

(a) kolem polohy pilota; 

(b) kolem ocasního rotoru; 

(c) kolem geometrického středu vrtulníku; 

(d) čtverec, výhledová zatáčka pro bezpečnost. 

(C) řízení RPM rotoru, vliv krouticího momentu, mezní limity polohy 
cyklického řízení vzhledem k poloze těžiště a rychlosti a směru větru. 

(xxiii) Úloha 18: Visení mimo vliv blízkosti země (OGE) a vírový prstenec: 

(A) dosažení visení OGE; 

(B) řízení snášení, výšky nebo výkonu; 

(C) předvedení počáteční fáze vírového prstence, rozpoznání situace a 
vybrání (z bezpečné nadmořské výšky); 

(D) ztráta účinnosti ocasního rotoru. 

(xxiv) Úloha 19: Simulovaná přistání s vysazeným motorem (EOL): 

(A) účinek hmotnosti, zatížení disku rotoru, hustotní výška a pokles 
RRPM; 

(B) zopakovat začátek základní autorotace; 

(C) optimální použití cyklického a kolektivního řízení k regulaci rychlosti 
nebo RRPM; 

(D) simulované EOL při proměnném podrovnání; 

(E) předvést simulované EOL při konstantní poloze; 

(F) předvést simulované EOL z visení nebo pojíždění ve visu; 

(G) předvést simulované EOL z převodní a nízké hladiny. 

(xxv) Úloha 20: Pokročilá autorotace: 

(A) nad zvoleným bodem z různé výšky a při různé rychlosti; 

(B) zopakovat základní autorotaci – upozornit na dosažení vzdálenosti na 
zemi; 

(C) dolet při autorotaci; 

(D) autorotace při nízké rychlosti; 

(E) autorotace v konstantní poloze (omezit na bezpečnou nadmořskou 
výšku); 

(F) „S“ zatáčky; 

(G) zatáčky o 180° a 360°; 
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(H) vliv na úhel klesání, IAS, RRPM a účinek AUM. 

(xxvi) Úloha 21: Nácvik vynucených přistání: 

(A) postup a výběr prostoru pro vynucené přistání; 

(B) úkony při vynuceném přistání a činnost v případě nehody; 

(C) postupy opětovného sepnutí spojky (náhonu) a opakování okruhu. 

(xxvii) Úloha 22: Ostré zatáčky: 

(A) ostré (vodorovné) zatáčky (30° náklon); 

(B) zatáčky s maximální úhlovou rychlostí (pokud možno 45° náklon); 

(C) ostré zatáčky s autorotací; 

(D) chyby v zatáčce: vyvážení, poloha, náklon a koordinace; 

(E) řízení RRPM a zatížení disku rotoru; 

(F) vibrace a zpětná vazba řízení; 

(G) vliv větru v malých výškách. 

(xxviii) Úloha 23: Přechody: 

(A) zopakování vlivu blízkosti země, přechodový vztlak a zpětné 
promávnutí listu; 

(B) udržování konstantní výšky, (20–30 ft AGL); 

(C) přechod z visu na minimálně 50 kt IAS a zpět do visu; 

(D) předvést vliv větru. 

(xxix) Úloha 24: Rychlá zastavení: 

(A) využití výkonu a ovládacích prvků řízení; 

(B) vliv větru; 

(C) rychlé zastavení proti větru; 

(D) rychlé zastavení při bočním větru a v poloze po větru s ukončením v 
poloze proti větru; 

(E) nebezpečí vírového prstence; 

(F) nebezpečí vysokého zatížení disku rotoru. 

(xxx) Úloha 25a: Navigace: 

(A) Plánování letu: 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy a použití: 

(1) volba tratě; 

(2) řízený vzdušný prostor, nebezpečné a zakázané 
prostory; 

(3) bezpečné nadmořské výšky a ohledy na snižování 
hluku. 
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(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních míst pro přistání. 

(e) dokumentace vrtulníku; 

(f) oznámení o letu; 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu (je-li to použitelné). 

(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 

(2) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném 
vzdušném prostoru; 

(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

(c) udržování výšky nebo nadmořské výšky a kurzu; 

(d) opravy ETA a kurzu: 

(1) 10° čára, dvojitá trať a traťová chyba a uzavřený úhel; 

(2) pravidlo 1 v 60; 

(3) změna ETA. 

(e) vedení navigačního záznamu; 

(f) používání rádia; 

(g) používání navigačních prostředků (jsou-li zastavěny); 

(h) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(i) rozhodování za letu; 

(j) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(k) postup při nejistotě o poloze; 

(l) postup při ztrátě orientace. 

(C) Přílet, postup zařazení do letištního provozu: 
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(a) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném vzdušném 
prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování; 

(f) zabezpečení vrtulníku; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu (je-li to použitelné); 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xxxi) Úloha 25b: Navigační problémy v malých výškách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a jiná letadla); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru a turbulence; 

(E) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(F) činnosti v případě výskytu DVE; 

(G) rozhodnutí přesměrovat let nebo provést bezpečnostní přistání; 

(H) okruh a přistání za špatného počasí; 

(I) příslušné postupy a volba přistávacího prostoru; 

(J) bezpečnostní přistání. 

(xxxii) Úloha 25c: Radionavigace: 

(A) Použití GNSS: 

 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od a orientace; 

 (c) chybové zprávy; 

(d) nebezpečí přílišného spoléhání se na GNSS při pokračování 
letu v DVE. 

(B) Použití všesměrového zaměření VHF: 

(a) dostupnost, AIP a kmitočty; 

(b) výběr a identifikace; 

(c) OBS; 

(d) indikace k/od a orientace; 

(e) CDI; 

(f) určení radiálu; 
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(g) nalétnutí a udržování radiálu; 

(h) přelet VOR; 

(i) získání fixu ze dvou majáků VOR. 

(C) Použití vybavení ADF: NDB: 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) výběr a identifikace; 

(c) orientace vzhledem k majáku; 

(d) let k cíli. 

 (D) Použití VHF/DF: 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(E) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost a AIP; 

(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota; 

(d) sekundární přehledový radar (je-li zastavěn odpovídač): 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

   (F) Použití DME: 

(a) výběr a identifikace stanice; 

(b) provozní režimy: vzdálenost, traťová rychlost a zbývající doba 
letu. 

(xxxiii) Úloha 26: Pokročilé vzlety, přistání a přechody: 

(A) přistání a vzlet po větru (snížení výkonnosti); 

(B) vliv blízkosti země, přechodový vztlak a změny směrové stability v 
poloze po větru; 

(C) přechod do polohy po větru; 

(D) svislý vzlet přes překážky; 

(E) vzlet s rozjezdem; 

(F) vzlet s přízemním efektem; 

(G) prozkoumávání terénu pro přistání; 

(H) přistání s dojezdem; 

(I) přistání s nulovou rychlostí; 
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(J) přistání s bočním větrem a po větru; 

(K) strmé přiblížení; 

(L) opakování okruhu. 

(xxxiv) Úloha 27: Skloněný terén: 

(A) omezení a odhad úhlu sklonu; 

(B) vztah mezi větrem a sklonem: dorazy listů a řízení; 

(C) vliv těžiště na svahu; 

(D) vliv blízkosti země na svahu, potřebný výkon; 

(E) pravá ližina výše na svahu; 

(F) levá ližina výše na svahu; 

(G) nos výše na svahu; 

(H) vyvarování se dynamického převrácení, nebezpečí nezpevněného 
podkladu a pohybů do boku při dotyku; 

(I) nebezpečí nárazu nosného nebo ocasního rotoru při ostrém pohybu 
řízení v blízkosti země. 

(xxxv) Úloha 28: Omezení výkonu: 

(A) kontrola vzletového výkonu; 

(B) svislý vzlet přes překážky; 

(C) kontrola výkonu během letu; 

(D) přistání s dojezdem; 

(E) přistání s nulovou rychlostí; 

(F) přiblížení na nízké visení; 

(G) přiblížení na visení; 

(H) přiblížení do visu v OGE; 

(I) strmé přiblížení; 

(J) opakování okruhu. 

(xxxvi) Úloha 29: Omezené prostory: 

(A) způsobilost k přistání a vyhodnocení výkonnosti; 

(B) lokalizace místa přistání, zhodnocení rychlosti a směru větru; 

(C) prozkoumávání místa pro přistání; 

(D) výběr orientačních bodů; 

(E) výběr směru a druhu přiblížení; 

(F) okruh; 

(G) přiblížení na určený bod a opakování okruhu; 

(H) přiblížení; 
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(I) výhledová zatáčka; 

(J) přistání; 

(K) kontrola výkonu, vyhodnocení výkonnosti s a mimo vliv země; 

(L) normální vzlet s úhlem nejlepšího stoupání; 

(M) svislý vzlet z visení. 

(xxxvii)  Úloha 30: Základy letu podle přístrojů: 

(A) fyziologická hlediska; 

(B) porozumění přístrojům: 

(a) určování letové polohy podle přístrojů; 

(b) sledování přístrojů. 

(C) omezení přístrojů; 

  (D) základní obraty: 

 (a) přímý a vodorovný let při různých rychlostech letu a 
konfiguracích; 

 (b) stoupání a klesání; 

 (c) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí, stoupání a klesání do 
zvolených kurzů. 

  (E) vybrání stoupavých a klesavých zatáček; 

(D) vybrání z neobvyklých poloh. 

(xxxviii) Úloha 31a: Noční létání (pokud je požadována kvalifikace pro lety v noci): 

(A) předletová prohlídka s použitím svítilny, světel pod ochrannými kryty, 
atd.; 

(B) vzlet (bez bočného letu a letu vzad); 

(C) pojíždění ve visu (výše a pomaleji než ve dne); 

(D) přechod do stoupání; 

(E) vodorovný let; 

(F) přiblížení a přechod do visení; 

(G) přistání; 

(H) autorotace; 

(I) nácvik vynuceného přistání (s podrovnáním, pokud je to vhodné: 
simulované); 

(J) nouzové postupy v noci (např. porucha světel, atd.). 

(xxxix) Úloha 31b: Noční přelety (pokud je požadována kvalifikace pro lety v noci): 

(A) zásady navigace jako pro přelety ve dne; 

(B) značení map (světelné zvýraznění oblastí vykreslených tenkými 
čarami, atd.). 
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AMC1 FCL.210.As  PPL(As) – Požadavky na praxi a započtení praxe 

LETOVÝ VÝCVIK PRO PRŮKAZ PPL(As) 

(a) Zařazení do výcviku 

Žadatel by měl být před zařazením do výcviku informován, že je nutné získat příslušné osvědčení 
zdravotní způsobilosti před tím, než je mu povolen samostatný let bez instruktora. 

(b) Letový výcvik 

(1) Osnova letového výcviku pro průkaz PPL(As) by měla zohledňovat zásady zvládání 
hrozeb a chyb a měla by pokrývat také: 

(i) předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, prohlídku a 
údržbu/obsluhu vzducholodě; 

(ii) pozemní manévrování, postupy upoutání a odpoutání; 

(iii)  letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění 
srážkám; 

(iv)  řízení vzducholodě podle vnějších vizuální referencí; 

(v)  vzlety a přistání; 

(vi) let s výhradní referencí podle přístrojů, včetně provedení vodorovné zatáčky 
180°; 

(vii)  traťové lety s využitím vizuálních referencí, navigace výpočtem a 
radionavigačních prostředků; 

(viii)  nouzové postupy zahrnující simulované nesprávné činnosti vybavení 
vzducholodě;  

(ix)  přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních 
služeb, postupy komunikace a frazeologie. 

(2) Před tím než je žadateli o průkaz PPL(As) umožněno provedení samostatného letu, 
měl by letový instruktor (FI) zajistit, že je žadatel schopen používat radiotelefonní (R/T) 
komunikaci. 

(c) Osnova letového výcviku 

(1) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné 
vodítko posloupnosti výuky; proto se ukázky a praktická Úloha nemusejí nezbytně 
provádět v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na 
následujících, vzájemně souvisejících faktorech: 

(i) Schopnost a pokročilost žadatele; 

(ii) Meteorologické podmínky ovlivňující let; 

(iii) Použitelná doba letu; 

(iv) Úvahy o způsobu výuky; 

(v) Místní provozní prostředí; 

(vi) Použitelnost úloh pro daný typ vzducholodě. 

(2) Každá úloha vyžaduje, aby si byl žadatel vědom potřeb dobrého leteckého umění a 
sledování okolí, což by mělo být zdůrazňováno pokaždé. 

 (i) Úloha 1a: Seznámení se vzducholodí: 
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(A) charakteristiky vzducholodě; 

(B) uspořádání pilotního prostoru; 

(C) systémy; 

(D) seznam kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky 
řízení. 

(ii) Úloha 1b: Nácviky nouzových postupů: 

(A) činnost v případě požáru na zemi a ve vzduchu; 

(B) požár, motoru, kabiny a elektrického systému; 

(C) poruchy systémů; 

(D) nácviky evakuace, umístění a použití nouzového vybavení a východů. 

(iii) Úloha 2: Příprava před letem a činnost po letu: 

(A) oprávnění k letu a přejímka vzducholodě; 

(B) doklady o provozuschopnosti; 

(C) předepsané vybavení, mapy, atd.; 

(D) hmotnost a vyvážení; 

(E) vnější prohlídka; 

(F) instruktáž pozemní obsluhy; 

(G) vnitřní prohlídka; 

(H) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení směrového 
kormidla; 

(I) úkony při spouštění a zahřívání motorů; 

(J) kontroly výkonu; 

(K) úkony při doběhu, kontroly systémů a vypínání motorů; 

(L) parkování, zabezpečení a upoutání; 

(M) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti. 

 (iv) Úloha 3: Letová praxe: letová úloha. 

 (v) Úloha 4: Účinky ovládacích prvků řízení: 

(A)  primární účinky; 

(B)  další účinky; 

(C)  účinky: 

(a)  rychlosti letu; 

(b) výkonu; 

(c) ovládacích prvků vyvážení; 

(d) jiných ovládacích prvků řízení, jsou-li použity. 

(D) činnost: 
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(a) regulace směsi; 

(b) vyhřívání karburátoru; 

(c) vytápění nebo ventilace kabiny. 

(vi) Úloha 5: Pozemní manévrování: 

(A) úkony před pojížděním; 

(B) spouštění, řízení rychlosti a zastavování; 

(C) obsluha motoru; 

(D) postupy upoutání (kotvení); 

(E) řízení směru a zatáčení; 

(F) vlivy větru; 

(G) vlivy povrchu země; 

(H) signály k řízení na odbavovací ploše; 

(I) kontroly přístrojů; 

(J) postupy řízení letového provozu; 

(K) nouzové případy. 

(vii) Úloha 6a: Postupy pro vzlet: 

 (A) úkony před vzletem; 

 (B) vzlet s rozdílným statickým zatížením; 

(C) nácvik úkonů během vzletu a po něm; 

(D) postupy snižování hluku. 

(viii) Úloha 6b: Nouzové případy: 

(A) přerušený vzlet; 

(B) porucha motoru po vzletu; 

(C) nesprávná funkce řízení vektoru tahu; 

(D) poruchy aerodynamického řízení; 

(E) poruchy elektrické soustavy a systémů. 

(ix) Úloha 7: Stoupání: 

(A) zahájení, udržování normální a maximální stoupavosti a přechod do 
vodorovného letu; 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) maximální úhel stoupání; 

(D) maximální stoupavost. 

(x) Úloha 8: Přímý let a vodorovný let: 

(A) dosažení a udržování přímého a vodorovného letu; 

(B) let v tlakové (kritické) výšce nebo její blízkosti; 
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(C) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování; 

(D) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu); 

(E) během změn rychlosti; 

(F) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xi) Úloha 9: Klesání: 

(A) zahájení, udržování a přechod do vodorovného letu (vyrovnání); 

(B) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách; 

(C) maximální klesavost; 

(D) maximální úhel klesání; 

(E) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(xii) Úloha 10: Zatáčení: 

(A) zahájení a udržování vodorovných zatáček; 

(B) návrat do přímého letu; 

(C) chyby v zatáčce; 

(D) stoupavé zatáčky; 

(E) klesavé zatáčky; 

(F) zatáčky do zvolených kurzů, použití směrového setrvačníku a 
kompasu; 

(G) využití přístrojů pro přesnost provádění letu; 

(xiii) Úloha 11: Visení: obraty ve visu (je-li to použitelné); 

(xiv) Úloha 12a: Přiblížení a přistání: 

(A) vliv větru na přiblížení a rychlost dosednutí; 

(B) přistání s rozdílným statickým zatížením; 

(C) nezdařené přiblížení a postupy opakování okruhu; 

(D) postupy snižování hluku. 

(xv) Úloha 12b: Nouzové případy: 

(A) přerušené přiblížení a opakování okruhu; 

(B) nesprávná funkce řízení vektoru tahu; 

(C) nouzové případy spojené s obalem vzducholodě; 

(D) nouzové případy spojené s požárem; 

(E) poruchy aerodynamického řízení; 

(F) poruchy elektrické soustavy a systémů. 

(xvi) Úloha 13: Bezpečnostní přistání: 

(A) existence nezbytných příčin; 

(B) podmínky za letu; 
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(C) výběr přistávací plochy: 

(D) okruh a přiblížení; 

(E) činnosti po přistání. 

(xvii) Úloha 14a: Navigace: 

(A) Plánování letu: 

(a) předpověď a skutečné počasí; 

(b) výběr a příprava mapy: 

(1) volba tratě; 

(2) řízený vzdušný prostor; 

(3) citlivé prostory; 

(4) bezpečné nadmořské výšky. 

(c) výpočty: 

(1) magnetický(é) kurz(y) a čas(y) na trati; 

(2) spotřeba paliva; 

(3) hmotnost a vyvážení; 

(4) výkonnost. 

(d) letové informace: 

(1) oznámení NOTAM, atd.; 

(2) rádiové kmitočty; 

(3) výběr náhradních letišť. 

(e) dokumentace vzducholodě; 

(f) oznámení o letu: 

(1) předletové administrativní postupy; 

(2) formulář letového plánu. 

(B) Odlet: 

(a) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru; 

(b) postupy pro odlet: 

(1) nastavení výškoměru; 

(2) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném 
vzdušném prostoru; 

(3) postup nastavení kurzu; 

(4) zaznamenávání ETA. 

(c) udržování nadmořské výšky a kurzu; 

(d) opravy ETA a kurzu; 

(e) vedení navigačního záznamu; 
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(f) používání rádia; 

(g) používání navigačních prostředků; 

(h) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu; 

(i) rozhodování za letu; 

(j) průlet řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem; 

(k) postupy letu na náhradní letiště; 

(l) postup při nejistotě o poloze; 

(m) postup při ztrátě orientace. 

(C) Přílet a postup zařazení do letištního provozu: 

(a) spojení s ATC v řízeném nebo regulovaném vzdušném 
prostoru; 

(b) nastavení výškoměru; 

(c) zařazení do uspořádaného letového provozu; 

(d) postupy letu na okruhu; 

(e) parkování nebo kotvení; 

(f) zabezpečení vzducholodě; 

(g) doplňování paliva; 

(h) uzavření letového plánu, je-li to použitelné; 

(i) poletové administrativní postupy. 

(xviii)  Úloha 14b: Navigační problémy v nižších hladinách a za snížené dohlednosti: 

(A) činnosti před klesáním; 

(B) nebezpečí (např. překážky a terén); 

(C) obtíže čtení mapy; 

(D) vlivy větru, turbulence a srážek; 

(E) uvědomování si vertikální situace; 

(F) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(G) zařazení do okruhu; 

(H) okruh a přistání za špatného počasí. 

(xix)  Úloha 14c: Radionavigace: 

(A) Použití GNSS: 

 (a) výběr traťových bodů; 

 (b) indikace k/od a orientace; 

 (c) chybové zprávy. 

(B) Použití všesměrového zaměření VHF (je-li to použitelné): 

(a) dostupnost, AIP a kmitočty; 
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(b) výběr a identifikace; 

(c) OBS; 

(d) indikace k/od a orientace; 

(e) CDI; 

(f) určení radiálu; 

(g) nalétnutí a udržování radiálu; 

(h) přelet VOR; 

(i) získání fixu ze dvou majáků VOR. 

(C) Použití vybavení ADF: NDB (je-li to použitelné): 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) výběr a určení; 

(c) orientace vzhledem k majáku; 

(d) let k cíli. 

 (D) Použití VHF/DF: 

(a) dostupnost, AIP, kmitočty; 

(b) R/T postupy a spojení s ATC; 

(c) získávání QDM a let k cíli. 

(E) Použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti: 

(a) dostupnost a AIP; 

(b) postupy a spojení s ATC; 

(c) povinnosti pilota; 

(d) sekundární přehledový radar: 

(1) odpovídače; 

(2) výběr kódu; 

(3) dotaz a odpověď. 

   (F) Použití DME (je-li to použitelné): 

(a) výběr a identifikace stanice; 

(b) provozní režimy: vzdálenost, traťová rychlost a zbývající doba 
letu. 

(xx)  Úloha 15: Základy letu podle přístrojů: 

(A) fyziologická hlediska; 

(B) porozumění přístrojům;  určování letové polohy podle přístrojů; 

(C) omezení přístrojů; 

(D) základní obraty: 

(a) přímý a vodorovný let; 
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(b) stoupání a klesání; 

(c) zatáčky, stoupání a klesání do zvolených kurzů; 

(d) přechod do vodorovného letu ze stoupavých a klesavých 
zatáček. 

(d) BITD  

 (1) Zařízení BITD může být použito pro letový výcvik: 

  (i) letu s výhradní referencí podle přístrojů; 

  (ii) navigace používající radionavigační prostředky; 

  (iii) základní let podle přístrojů.   

(2) Použití zařízení BITD by mělo být podmíněno následujícím: 

  (i) výcvik bude ukončen provedením úloh na vzducholodi; 

(ii) bude dostupný záznam parametrů letu; a FI(A) nebo STI(A) provedou 
instruktáž.  

 

AMC1 FCL.205.S(b) SPL – Práva a podmínky  

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO ROZŠÍŘENÍ PRÁV PRŮKAZU SPL K VYKONÁVÁNÍ 
OBCHODNÍCH LETŮ KLUZÁKY 

(a) Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby byly na palubě 
veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu.  

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti. Úkony by měly být prováděny v 
souladu se schválenou letovou příručkou nebo schváleným kontrolním seznamem povinných 
úkonů pro ten kluzák, na němž se zkouška koná.  

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 

(1) řídit kluzák v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení kluzáku takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(d) Žadatel by měl prokázat své dovednosti alespoň ve způsobu vypouštění navijákem nebo 
aerovlekem. 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI A ODLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení kluzáku pomocí vnějších vizuálních 
referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  
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a 
Předletová prohlídka kluzáku (každodenní), dokumentace, NOTAM a meteorologická 
instruktáž 

b Ověření mezí hmotnosti a vyvážení a výpočet výkonnosti 

c Instruktáž cestujících 

d Dodržení obsluhy kluzáku 

e Úkony před vzletem 

 

ČÁST 2 ZPŮSOBY VYPOUŠTĚNÍ  

Poznámka: Během zkoušky dovednosti mají být plně využity všechny položky alespoň 
jednoho ze třech uvedených způsobů vypouštění.  

ČÁST 2 (a) VYPOUŠTĚNÍ NAVIJÁKEM NEBO VOZIDLEM 

a Signály před a během vypouštění, včetně signálů obsluze navijáku 

b Počáteční pojíždění a stoupání po vzletu 

c Odpovídající profil vypouštění navijákem 

d Porucha navijáku (simulovaná) 

e Uvědomování si okolí 

ČÁST 2 (b) VYPOUŠTĚNÍ AEROVLEKEM 

a Signály před a během vypouštění, včetně signálů nebo komunikace s pilotem vlečného 
letounu v případě jakýchkoliv problémů 

b Počáteční pojíždění a stoupání po vzletu 

c Přerušení vypouštění (simulace nebo podrobná diskuse) 

d Správná poloha během přímého letu a zatáčky 

e Vychýlení z polohy a obnovení správné  

f Správné uvolnění z vleku 

g Sledování okolí a letecké umění během celé fáze vlekání 

ČÁST 2 (c) SAMOSTATNÉ VYPOUŠTĚNÍ (pouze motorové kluzáky) 

a Dodržování postupů ATC  

b Postupy pro odlet z letiště 

c Počáteční pojíždění a stoupání po vzletu 

d Simulovaná porucha motoru po vzletu 

e Vypnutí motoru a jeho zasunutí 
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f Sledování okolí a letecké umění během celého vzletu 

 

ČÁST 3 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Udržování přímého letu: kontrola polohy a rychlosti  

b Ostré zatáčky (náklon 45°), postupy sledování okolí a vyhýbání se srážkám    

c Změna směru letu na zvolené kurzy – vizuálně a pomocí kompasu 

d Let s velkým úhlem náběhu (kriticky nízká rychlost letu) 

e Čistý pád a vybrání 

f Předcházení vývrtkám a vybrání 

g Navigace v místní prostoru a povědomí 

 

ČÁST 4 OKRUH, PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Postup vstupu na letištní okruh 

b Vyhýbání se srážkám: postupy sledování okolí 

c Úkony před přistáním 

d Okruh, řízení přiblížení a přistání 

e Přesné přistání (simulace přistání v terénu a na krátkou dráhu) 

f Přistání s bočním větrem, jsou-li vhodné podmínky 

 

AMC1 FCL.205.B(b) BPL – Práva a podmínky  

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI PRO ROZŠÍŘENÍ PRÁV PRŮKAZU BPL K VYKONÁVÁNÍ 
OBCHODNÍCH LETŮ BALÓNY 

(a) Místo vzletu by mělo být vybráno žadatelem v závislosti na aktuálních meteorologických 
podmínkách, prostoru, který má být prolétáván a případných možností pro výběr vhodných 
míst k přistání. Žadatel by měl být odpovědný za plánování tohoto letu a měl by zajistit, aby 
byly na palubě veškeré vybavení a dokumentace k provedení letu. Zkouška dovednosti může 
být rozdělena do dvou letů. Celková doba letu(letů) by měla být alespoň 60 minut. 

(b) Žadatel by měl FE hlásit úkony a vykonávané povinnosti. Úkony by měly být prováděny v 
souladu se schválenou letovou příručkou nebo schváleným kontrolním seznamem povinných 
úkonů pro ten balón, na němž se zkouška koná. Během předletové přípravy pro danou 
zkoušku by měl být žadatel požádán, aby provedl instruktáž posádky a cestujících a ukázal 
zvládání davu. Výpočet zatížení by měl být proveden žadatelem v souladu s příručkou nebo 
letovou příručkou použitého balónu. 

POVOLENÉ ODCHYLKY LETOVÉ ZKOUŠKY 

(c) Žadatel by měl prokázat schopnost: 
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(1) řídit balón v rámci jeho omezení; 

(2) provádět všechny obraty plynule a přesně; 

(3) uplatňovat dobrý úsudek a letecké umění; 

(4) uplatňovat znalosti z nauky o létání;  

(5) udržovat řízení balón takovým způsobem, aby o úspěšném výsledku postupu nebo 
obratu nebyly nikdy vážné pochybnosti. 

(d) Následující omezení představují všeobecné vodítko. FE by měl stanovit povolené odchylky 
pro podmínky turbulence, letových vlastností a výkonnosti použitého vrtulníku: 

Výška: 

(i) normální let     ± 150 ft 

(ii) při simulovaném nouzovém stavu ± 200 ft 

OBSAH ZKOUŠKY DOVEDNOSTI 

(e) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro rozšíření práv průkazu BPL k vykonávání obchodních letů 
horkovzdušnými balóny: 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI, PLNĚNÍ A VZLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení balónu pomocí vnějších vizuálních 
referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Prohlídka balónu a obsluha 

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu a instruktáž posádky 

e Instruktáž cestujících 

f Montáž a uspořádání 

g Plnění a postupy před vzletem 

h Vzlet  

i Dodržování postupů ATC  

 

ČÁST 2 VŠEOBECNÁ LETOVÁ ČINNOST 

a Stoupání do vodorovného letu 

b Vodorovný let 

c Klesání do vodorovného letu 
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d Let v nízké hladině 

e Dodržování postupů ATC  

 

ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Navigace výpočtem a čtení map 

b Polohy orientačních bodů a čas  

c Orientace, uspořádání vzdušného prostoru 

d Udržování nadmořské výšky 

e Řízení zásoby paliva  

f Komunikace s pozemní obsluhou 

g Dodržování postupů ATC nebo R/T komunikace 

 

POKRAČOVÁNÍ V LETU 

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

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

c Instruktáž cestujících před přistáním 

d Úkony před přiblížením 

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 Simulované zdravotní potíže cestujících 

d Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

e Ústní otázky 
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(f) Obsah zkoušky dovednosti a části stanovené v tomto AMC by měly být použity v rámci 
zkoušky dovednosti pro rozšíření práv průkazu BPL k vykonávání obchodních letů plynovými 
balóny: 

 

ČÁST 1 PŘEDLETOVÉ ČINNOSTI, PLNĚNÍ A VZLET 

Používání kontrolních seznamů, letecké umění, řízení balónu pomocí vnějších vizuálních 
referencí, sledování okolí, atd. se uplatňují ve všech částech.  

a Předletová dokumentace, plánování letu, NOTAM a meteorologická instruktáž 

b Prohlídka balónu a obsluha 

c Výpočet zatížení  

d Zvládání davu a instruktáž posádky  

e Instruktáž cestujících 

f Montáž a uspořádání 

g Plnění a postupy před vzletem 

h Vzlet  

i Dodržování postupů ATC  

 

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  

 

ČÁST 3 TRAŤOVÉ POSTUPY 

a Navigace výpočtem a čtení map 

b Polohy orientačních bodů a čas  

c Orientace, uspořádání vzdušného prostoru 

d Udržování nadmořské výšky 

e Řízení zátěže  

f Komunikace s pozemní obsluhou 
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g Dodržování postupů ATC a R/T komunikace 

 

ČÁST 4 POSTUPY PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

a Přiblížení z nízké hladiny, nezdařené přiblížení a fly on 

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

c Instruktáž cestujících před přistáním 

d Úkony před přiblížením 

e Výběr přistávací plochy 

f Přistání, manévrování na zemi a vypouštění 

g Dodržování postupů ATC nebo R/T komunikace 

h Činnosti po letu 

 

ČÁST 5 MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ POSTUPY  

Tato část může být kombinována s částmi 1 až 4 

a Simulace uzavření výpustě během vzletu a stoupání 

b Simulace poruchy paraventilu nebo ventilu 

c Simulované zdravotní potíže cestujících 

d Další mimořádné a nouzové postupy, popsané v příslušné letové příručce 

e Ústní otázky 

 

AMC1 FCL.225.B BPL – Rozšíření práv na jinou třídu nebo skupinu balónu 

(a) Cílem letového výcviku je, aby držitelé průkazu BPL získali kvalifikaci k vykonávání práv 
spojených s jinou třídou nebo skupinou balónů. 

(b) Jsou uznávány následující třídy: 

 (1) horkovzdušné balóny; 

 (2) plynové balóny; 

(3) horkovzdušné vzducholodě. 

(C) Jsou uznávány následující skupiny: 

 (1) skupina A: 

(i) horkovzdušné balóny a horkovzdušné vzducholodě s maximálním objemem 
obalu 3 400 m3; 
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(ii) plynové balóny s maximálním objemem obalu 1 260 m3. 

(2) skupina B: 

(i) horkovzdušné balóny a horkovzdušné vzducholodě s maximálním objemem 
obalu od 3 401 m3 do 6 000 m3; 

(ii) plynové balóny s maximálním objemem nad 1 260 m3. 

(3) skupina C: 

horkovzdušné balóny a horkovzdušné vzducholodě s maximálním objemem obalu od 
6 001 m3 do 10 500 m3. 

(4) skupina D: 

horkovzdušné balóny a horkovzdušné vzducholodě s maximálním objemem obalu nad 
10 500 m3. 

(d) Rozšíření na skupinu B je také platné pro skupinu A. Rozšíření na skupinu C je také platné 
pro skupiny A a B. Rozšíření na skupinu D zahrnuje práva pro ostatní tři skupiny. 

(e) ATO by měla vydat osvědčení o uspokojivém dokončení výcviku pro zapsání do průkazu 
způsobilosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA D – PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO PILOTA – CPL  

 

AMC1 FCL.310; FCL.515 (b); FCL.615 (b); 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PRŮKAZY ATPL, CPL A IR 

Následující tabulky obsahují podrobnou osnovu teoretických znalostí pro ATPL, CPL a IR.  

Aspekty vztahující se k netechnickým dovednostem by měly být jednotným způsobem začleněny do 
výcviku s ohledem na konkrétní rizika spojená s průkazem způsobilosti a danou činnost.  

Položky použitelné pro každý průkaz způsobilosti jsou označeny „x“. Označení „x“ u hlavního nadpisu 
daného předmětu znamená, že jsou použitelné všechny podčásti. 

(a) Letouny a vrtulníky 

Letouny Vrtulníky  

ATPL CPL ATPL 
/IR 

ATPL CPL IR 

010 00 00 00 LETECKÉ PRÁVO A POSTUPY ATC x x x x x x 

010 01 00 00 MEZINÁRODNÍ PRÁVO: ÚMLUVY, 
DOHODY, A ORGANIZACE 

      

010 02 00 00 LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL       

010 03 00 00 ZNAČKY STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A 
REJSTŘÍKOVÉ ZNAČKY 

      

010 04 00 00 ZPŮSOBILOST LETECKÉHO 
PERSONÁLU  

      

010 05 00 00 PRAVIDLA LÉTÁNÍ       

010 06 00 00 POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ 
SLUŽBY: PROVOZ LETADEL 

      

010 07 00 00 LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY A ŘÍZENÍ 
LETOVÉHO PROVOZU 

      

010 08 00 00 LETECKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA       

010 09 00 00 LETIŠTĚ NEBO HELIPORTY       

010 10 00 00 ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT       

010 11 00 00 PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA       

010 12 00 00 OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED 
PROTIPRÁVNÍMI ČINY 

      

010 13 00 00 ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN 
LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ 

      

021 00 00 00 OBECNÁ ZNALOST LETADLA: DRAK 
A SYSTÉMY, ELEKTROINSTALACE, 
POHONNÁ JEDNOTKA A NOUZOVÉ 
VYBAVENÍ 

x x x x x x 

021 01 00 00 KONSTRUKCE SYSTÉMŮ, ZATÍŽENÍ, 
NAMÁHÁNÍ A ÚDRŽBA 

      

021 02 00 00 DRAK       

021 03 00 00 HYDRAULIKA       

021 04 00 00 PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ, KOLA, 
PNEUMATIKY A BRZDY 

      

021 05 00 00 ŘÍZENÍ LETU       

021 06 00 00 VZDUCHOVÉ SYSTÉMY: 
PŘETLAKOVÁNÍ A KLIMATIZACE 

      

021 07 00 00 SYSTÉMY OCHRANY PROTI       
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Letouny Vrtulníky  

ATPL CPL ATPL 
/IR 

ATPL CPL IR 

NÁMRAZE A ODMRAZOVÁNÍ 

021 08 00 00 PALIVOVÝ SYSTÉM       

021 09 00 00 ELEKTROINSTALACE       

021 10 00 00 PÍSTOVÉ MOTORY       

021 11 00 00 TURBÍNOVÉ MOTORY       

021 12 00 00 SYSTÉMY OCHRANY A DETEKCE       

021 13 00 00 SYSTÉMY DODÁVKY KYSLÍKU       

021 14 00 00 VRTULNÍK: RŮZNÉ SYSTÉMY       

021 15 00 00 VRTULNÍK: HLAVY ROTORU       

021 16 00 00 VRTULNÍK: PŘEVOD       

021 17 00 00 VRTULNÍK: LISTY       

022 00 00 00 OBECNÁ ZNALOST LETADLA: 
PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

x x x x x x 

022 01 00 00 SNÍMAČE A PŘÍSTROJE       

022 02 00 00 MĚŘENÍ PARAMETRŮ 
AEROMETRICKÝCH DAT 

      

022 03 00 00 MAGNETIZMUS: KOMPAS S PŘÍMÝM 
ČTENÍM A INDUKČNÍ SNÍMAČ 

      

022 04 00 00 GYROSKOPICKÉ PŘÍSTROJE       

022 05 00 00 INERČNÍ NAVIGAČNÍ A REFERENČNÍ 
SYSTÉMY 

      

022 06 00 00 LETOUN: SYSTÉM AUTOMATICKÉHO 
ŘÍZENÍ LETU 

      

022 07 00 00 VRTULNÍK: SYSTÉM 
AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ LETU 

      

022 08 00 00 PRVKY AERODYNAMICKÉHO 
VYVÁŽENÍ, TLUMIČ BOČNÍCH KMITŮ A 
JIŠTĚNÍ LETOVÉ OBÁLKY 

      

022 09 00 00 AUTOMAT TAHU: SYSTÉM 
AUTOMATICKÉ REGULACE TAHU 

      

022 10 00 00 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY       

022 11 00 00 SYSTÉM ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE 
LETU (FMS) 

      

022 12 00 00 SYSTÉMY VÝSTRAHY A BLÍZKOSTI       

022 13 00 00 INTEGROVANÉ PŘÍSTROJE: 
ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVAČE 

      

022 14 00 00 ÚDRŽBA, SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ A 
ZAZNAMENÁVÁNÍ 

      

022 15 00 00 DIGITÁLNÍ OBVODY A POČÍTAČE       

030 00 00 00 LETOVÁ VÝKONNOST A PLÁNOVÁNÍ x x x x x  

031 00 00 00 HMOTNOST A VYVÁŽENÍ: LETOUNY 
NEBO VRTULNÍKY  

x x x x x  

031 01 00 00 ÚČEL KRITÉRIÍ PRO HMOTNOST A 
VYVÁŽENÍ 

      

031 02 00 00 ZATÍŽENÍ/NAKLÁDÁNÍ       

031 03 00 00 ZÁSADY PRO VÝPOČET TĚŽIŠTĚ (CG)       

031 04 00 00 PODROBNOSTI O LETADLE TÝKAJÍCÍ 
SE HMOTNOSTI A VYVÁŽENÍ 
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Letouny Vrtulníky  

ATPL CPL ATPL 
/IR 

ATPL CPL IR 

031 05 00 00 URČENÍ POLOHY TĚŽIŠTĚ       

031 06 00 00 ZACHÁZENÍ S NÁKLADEM        

032 00 00 00 VÝKONNOST: LETOUNY x x     

032 01 00 00 OBECNĚ       

032 02 00 00 TŘÍDY VÝKONNOSTI B: 
JEDNOMOTOROVÉ LETOUNY 

      

032 03 00 00 TŘÍDY VÝKONNOSTI B: 
VÍCEMOTOROVÉ LETOUNY 

      

032 04 00 00 TŘÍDY VÝKONNOSTI A: POUZE 
LETOUNY CERTIFIKOVANÉ PODLE 
CS-25 

      

033 00 00 00 SLEDOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ LETU x x x x x x 

033 01 00 00 PLÁNOVÁNÍ LETU PRO LETY VFR       

033 02 00 00 PLÁNOVÁNÍ LETU PRO LETY IFR       

033 03 00 00 PLÁNOVÁNÍ ZÁSOBY PALIVA       

033 04 00 00 PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA       

033 05 00 00 LETOVÝ PLÁN ATS       

033 06 00 00 SLEDOVÁNÍ LETU A PŘEPLÁNOVÁNÍ 
ZA LETU 

      

034 00 00 00 VÝKONNOST: VRTULNÍKY   x x x  

034 01 00 00 OBECNĚ       

034 02 00 00 3. TŘÍDA VÝKONNOSTI: 
JEDNOMOTOROVÉ VRTULNÍKU 

      

034 03 00 00 2. TŘÍDA VÝKONNOSTI: 
VÍCEMOTOROVÉ VRTULNÍKY 

      

034 04 00 00 1. TŘÍDA VÝKONNOSTI: POUZE 
LETOUNY CERTIFIKOVANÉ PODLE 
CS-29 

      

040 00 00 00 LIDSKÁ VÝKONNOST x x x x x x 

040 01 00 00 LIDŠTÍ ČINITELÉ: ZÁKLADNÍ POJMY       

040 02 00 00 ZÁKLADY LETECKÉ PSYCHOLOGIE A 
ZDRAVOTNÍ PÉČE 

      

040 03 00 00 ZÁKLADY LETECKÉ PSYCHOLOGIE       

050 00 00 00 METEOROLOGIE x x x x x x 

050 01 00 00 ATMOSFÉRA       

050 02 00 00 VÍTR        

050 03 00 00 TERMODYNAMIKA       

050 04 00 00 OBLAČNOST A MLHA       

050 05 00 00 SRÁŽKY       

050 06 00 00 VRSTVY VZDUCHU A FRONTY       

050 07 00 00 TLAKOVÉ SYSTÉMY       

050 08 00 00 KLIMATOLOGIE       

050 09 00 00 NEBEZPEČÍ PRO LET       

050 10 00 00 METEOROLOGICKÉ INFORMACE       

060 00 00 00 NAVIGACE x x x x x x 

061 00 00 00 OBECNÁ NAVIGACE x x x x x x 

061 01 00 00 ZÁKLADY NAVIGACE       

061 02 00 00 MAGNETISMUS A KOMPASY       
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Letouny Vrtulníky  

ATPL CPL ATPL 
/IR 

ATPL CPL IR 

061 03 00 00 MAPY       

061 04 00 00 NAVIGACE VÝPOČTEM       

061 05 00 00 NAVIGACE ZA LETU       

062 00 00 00 RADIONAVIGACE x x x x x x 

062 01 00 00 ZÁKLADNÍ TEORIE ŠÍŘENÍ 
RADIOVÉHO SIGNÁLU 

      

062 02 00 00 RADIONAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY       

062 03 00 00 RADAR       

062 04 00 00 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO       

062 05 00 00 SYSTÉMY PROSTOROVÉ NAVIGACE 
A RNAV NEBO FMS 

      

062 06 00 00 GNSS       

070 00 00 00 PROVOZNÍ POSTUPY x x x x x  

071 01 00 00 OBECNÉ POŽADAVKY       

071 02 00 00 ZVLÁŠTNÍ PROVOZNÍ POSTUPY A 
NEBEZPEČÍ (OBECNÉ ASPEKTY) 

      

071 03 00 00 NOUZOVÉ POSTUPY - VRTULNÍK       

080 00 00 00 ZÁKLADY LETU x x x x x  

081 00 00 00 ZÁKLADY LETU: LETOUNY x x     

081 01 00 00 PODZVUKOVÁ AERODYNAMIKA       

081 02 00 00 AERODYNAMIKA VYSOKÝCH 
RYCHLOSTÍ 

      

081 03 00 00 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO       

081 04 00 00 STABILITA       

081 05 00 00 ŘIDITELNOST       

081 06 00 00 OMEZENÍ       

081 07 00 00 VRTULE       

081 08 00 00 MECHANIKA LETU       

082 00 00 00 ZÁKLADY LETU: VRTULNÍKY   x x x  

082 01 00 00 PODZVUKOVÁ AERODYNAMIKA       

082 02 00 00 TRANSSONICKÁ AERODYNAMIKA A 
ÚČINKY STLAČITELNOSTI 

      

082 03 00 00 TYPY ROTOROVÝCH LETADEL       

082 04 00 00 AERODYNAMIKA NOSNÉHO ROTORU       

082 05 00 00 MECHANIKA NOSNÉHO ROTORU       

082 06 00 00 OCASNÍ ROTORY       

082 07 00 00 ROVNOVÁHA, STABILITA A 
ŘIDITELNOST 

      

082 08 00 00 MECHANIKA LETU       

090 00 00 00 KOMUNIKACE x x x x x x 

091 00 00 00 VFR KOMUNIKACE       

091 01 00 00 DEFINICE       

091 02 00 00 OBECNÉ PROVOZNÍ POSTUPY       

091 03 00 00 PŘÍSLUŠNÉ VÝRAZY 
Z METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV (VFR) 

      

091 04 00 00 ČINNOST POŽADOVANÁ PŘI ZTRÁTĚ       
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Letouny Vrtulníky  

ATPL CPL ATPL 
/IR 

ATPL CPL IR 

SPOJENÍ 

091 05 00 00 TÍSŇOVÉ A PILNOSTNÍ POSTUPY       

091 06 00 00 OBECNÉ PRINCIPY ŠÍŘENÍ VHF A 
PŘIDĚLOVÁNÍ KMITOČTŮ 

      

092 00 00 00 IFR KOMUNIKACE       

092 01 00 00 DEFINICE       

092 02 00 00 OBECNÉ PROVOZNÍ POSTUPY       

092 03 00 00 ČINNOST POŽADOVANÁ PŘI ZTRÁTĚ 
SPOJENÍ 

      

092 04 00 00 TÍSŇOVÉ A PILNOSTNÍ POSTUPY       

092 05 00 00 PŘÍSLUŠNÉ VÝRAZY 
Z METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV (IFR) 

      

092 06 00 00 OBECNÉ PRINCIPY ŠÍŘENÍ VHF A 
PŘIDĚLOVÁNÍ KMITOČTŮ 

      

092 07 00 00 MORSEOVA ABECEDA       

(b) Vzducholodě 

 CPL IR 

1. LETECKÉ PRÁVO A POSTUPY ATC x  

 MEZINÁRODNÍ PRÁVO: ÚMLUVY, DOHODY A ORGANIZACE   

 LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL   

 ZNAČKY STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A REJSTŘÍKOVÉ ZNAČKY   

 ZPŮSOBILOST LETECKÉHO PERSONÁLU   x 

 PRAVIDLA LÉTÁNÍ  x 

 POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY: PROVOZ LETADEL  x 

 LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY A ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU  x 

 LETECKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA  x 

 LETIŠTĚ   x 

 ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT   

 PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA   

 OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY   

 ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ   

2. OBECNÁ ZNALOST VZDUCHOLODĚ: OBAL, DRAK A SYSTÉMY, 
ELEKTROINSTALACE, POHONNÁ JEDNOTKA A NOUZOVÉ VYBAVENÍ 

x  

 KONSTRUKCE, MATERIÁLY, ZATÍŽENÍ A NAMÁHÁNÍ   

 OBAL A AIRBAGY   

 USPOŘÁDÁNÍ/DRAK    

 GONDOLA   

 ŘIDIDLA    

 PŘISTÁVACÍ ZAŘÍZENÍ   

 HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ SYSTÉMY   

 OHŘÍVÁNÍ A KLIMATIZOVÁNÍ   

 PALIVOVÝ SYSTÉM   

 PÍSTOVÉ MOTORY    

 TURBÍNOVÉ MOTORY (ZÁKLADY)   

 ELEKTROINSTALACE   
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 CPL IR 

 PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY DETEKCE    

 ÚDRŽBA   

3. OBECNÁ ZNALOST VZDUCHOLODĚ: PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ x  

 SNÍMAČE A PŘÍSTROJE   

 MĚŘENÍ AEROMETRICKÝCH DAT A PARAMETRŮ PLYNU   

 MAGNETIZMUS: KOMPAS S PŘÍMÝM ČTENÍM A INDUKČNÍ SNÍMAČ   

 GYROSKOPICKÉ PŘÍSTROJE   

 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY   

 SYSTÉMY VÝSTRAHY   

 INTEGROVANÉ PŘÍSTROJE: ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVAČE   

 SYSTÉM ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE LETU (OBECNÉ ZÁKLADY)   

 DIGITÁLNÍ OBVODY A POČÍTAČE   

4. LETOVÁ VÝKONNOST A PLÁNOVÁNÍ x  

4.1. HMOTNOST A VYVÁŽENÍ: VZDUCHOLOĎ  x  

 ÚČEL KRITÉRIÍ PRO HMOTNOST A VYVÁŽENÍ   

 ZATÍŽENÍ/NAKLÁDÁNÍ   

 ZÁSADY PRO VÝPOČET TĚŽIŠTĚ (CG)   

 PODROBNOSTI O LETADLE TÝKAJÍCÍ SE HMOTNOSTI A VYVÁŽENÍ   

 URČENÍ POLOHY TĚŽIŠTĚ   

 ZACHÁZENÍ S CESTUJÍCÍMI, NÁKLADEM A ZÁTĚŽÍ   

4.2. PLÁNOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ LETU x  

 PLÁNOVÁNÍ LETU PRO VFR LETY  x 

 PLÁNOVÁNÍ LETU PRO IFR LETY x x 

 PLÁNOVÁNÍ ZÁSOBY PALIVA x x 

 PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA x x 

 LETOVÝ PLÁN ATS x x 

 SLEDOVÁNÍ LETU A PŘEPLÁNOVÁNÍ ZA LETU x x 

4.3. VÝKONNOST: VZDUCHOLOĎ x  

 POŽADAVKY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI   

 ZÁKLADY VÝKONNOSTI VZDUCHOLODĚ   

 DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY   

 FÁZE LETU   

 POUŽÍVÁNÍ LETOVÉ PŘÍRUČKY   

5. LIDSKÁ VÝKONNOST x  

 LIDŠTÍ ČINITELÉ: ZÁKLADNÍ POJMY   

 ZÁKLADY LETECKÉ PSYCHOLOGIE A ZDRAVOTNÍ PÉČE   

 ZÁKLADY LETECKÉ PSYCHOLOGIE   

6. METEOROLOGIE x  

 ATMOSFÉRA   

 VÍTR    

 TERMODYNAMIKA   

 OBLAČNOST A MLHA   

 SRÁŽKY   

 VRSTVY VZDUCHU A FRONTY   

 TLAKOVÉ SYSTÉMY   

 KLIMATOLOGIE   
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 CPL IR 

 NEBEZPEČÍ PRO LET   

 METEOROLOGICKÉ INFORMACE   

7. NAVIGACE   

7.1. OBECNÁ NAVIGACE x  

 ZÁKLADY NAVIGACE   

 MAGNETISMUS A KOMPASY   

 MAPY   

 NAVIGACE VÝPOČTEM   

 NAVIGACE ZA LETU   

7.2. RADIONAVIGACE   

 ZÁKLADNÍ TEORIE ŠÍŘENÍ RADIOVÉHO SIGNÁLU x x 

 RADIONAVIGAČNÍ PROSTŘEDKY x x 

 RADAR x x 

 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO   

 SYSTÉMY PROSTOROVÉ NAVIGACE A RNAV/ FMS  x 

 GNSS x x 

8. PROVOZNÍ POSTUPY x  

 OBECNÉ POŽADAVKY   

 ZVLÁŠTNÍ PROVOZNÍ POSTUPY A NEBEZPEČÍ (OBECNÉ ASPEKTY)   

 NOUZOVÉ POSTUPY   

9. ZÁKLADY LETU x  

9.1. ZÁKLADY LETU: VZDUCHOLODĚ x  

 ZÁKLADY AEROSTATIKY   

 ZÁKLADY PODZVUKOVÉ AERODYNAMIKY   

 AERODYNAMIKA VZDUCHOLODÍ   

 STABILITA   

 ŘIDITELNOST    

 OMEZENÍ   

 VRTULE   

 ZÁKLADY MECHANIKY LETU VZDUCHOLODĚ   

10. KOMUNIKACE   

10.1. VFR KOMUNIKACE x  

 DEFINICE x  

 OBECNÉ PROVOZNÍ POSTUPY x  

 PŘÍSLUŠNÉ VÝRAZY Z METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV (VFR) x  

 ČINNOST POŽADOVANÁ PŘI ZTRÁTĚ SPOJENÍ x  

 TÍSŇOVÉ A PILNOSTNÍ POSTUPY x  

 OBECNÉ PRINCIPY ŠÍŘENÍ VHF A PŘIDĚLOVÁNÍ KMITOČTŮ x  

10.2. IFR KOMUNIKACE   

 DEFINICE  x 

 OBECNÉ PROVOZNÍ POSTUPY  x 

 ČINNOST POŽADOVANÁ PŘI ZTRÁTĚ SPOJENÍ  x 

 TÍSŇOVÉ A PILNOSTNÍ POSTUPY  x 

 PŘÍSLUŠNÉ VÝRAZY Z METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV (IFR)  x 

 OBECNÉ PRINCIPY ŠÍŘENÍ VHF A PŘIDĚLOVÁNÍ KMITOČTŮ  x 

 MORSEOVA ABECEDA  x 
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HLAVA F – PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVNÍHO PILOTA – ATPL  

 

AMC1 FCL.510.A (b)(1) ATPL(A) – Předpoklady, praxe a započtení 

Požadavky rovnocennými k CS-25 a CS-23 kategorie letadel pro sběrnou dopravu jsou JAR/FAR-25 
kategorie dopravních letadel, JAR/FAR-23 kategorie letadel pro sběrnou dopravu nebo BCAR nebo 
AIR 2051. 

 

AMC1 FCL.520.A; FCL.520.H 

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI ATPL  

Zkouška dovednosti k ATPL může současně sloužit jako zkouška dovednosti pro vydání průkazu 
způsobilosti a pro přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti typové 
kvalifikace pro letadlo použité při zkoušce, a může být spojena se zkouškou dovednosti pro vydání 
typové kvalifikace MP. 
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HLAVA G – PŘÍSTROJOVÁ KVALIFIKACE – IR   

 

AMC1 FCL.625(c) IR – Platnost, prodloužení platnosti a obnova 

OBNOVENÍ PŘÍSTROJOVÉ KVALIFIKACE: UDRŽOVACÍ VÝCVIK 

(a) Odstavec (b)(1) bodu FCL.740 stanovuje, že pokud vypršela platnost přístrojové kvalifikace, 
musí žadatel absolvovat v ATO udržovací výcvik, aby dosáhl úrovně dovedností potřebných 
ke složení přístrojové části zkoušky dovednosti, která je předepsaná Dodatkem 9 k Části-FCL. 
Objem udržovacího výcviku by měl být případ od případu určen ATO s přihlédnutím 
k následujícím faktorům:   

(1) zkušenosti/praxe žadatele. K jejímu určení by měla ATO zkontrolovat pilotův zápisník 
letů, a je-li to nezbytné, provést přezkoušení na FSTD. 

(2) délce doby, která uplynula od vypršení platnosti kvalifikace. Objem výcviku 
potřebného k dosažení požadované úrovni dovedností by se měl zvyšovat v závislosti 
na uplynulé době. V některých případech, po přezkoušení pilota, a pokud je uplynulá 
doba velice krátká (méně než 3 měsíce) může dokonce ATO stanovit, že žádný další 
udržovací výcvik není potřeba. Následující může být použito jako vodítko při 
hodnocení potřeb dalšího výcviku žadatele: 

 (i) doba od vypršení platnosti kratší než 3 měsíce: žádné doplňující požadavky; 

(ii) doba od vypršení platnosti delší než 3 měsíce, ale kratší než 1 rok: minimálně 
jedna výuková lekce; 

(iii) doba od vypršení platnosti delší než 1 rok, ale kratší než 7 let: minimálně tři 
výukové lekce; 

(ii) doba od vypršení platnosti delší 7 let: žadatel by měl absolvovat úplný 
výcvikový kurz pro vydání kvalifikace IR. 

(b) Jakmile ATO určí potřebu dalšího výcviku žadatele, měla by vytvořit individuální výcvikový 
program, který by měl být založen na počátečním výcviku pro vydání přístrojových kvalifikací a 
měl by se zaměřit na aspekty, u kterých byla u žadatele vyhodnocena nejvyšší potřeba 
dalšího výcviku. 

(c) Po úspěšném dokončení výcviku, by měla ATO vydat žadateli osvědčení, které má být 
předáno příslušnému úřadu, pokud žadatel žádá o obnovení kvalifikace.   

 

   

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA H – TŘÍDNÍ A TYPOVÁ KVALIFIKACE 

 

GM1 FCL.700 Okolnosti, za kterých se vyžaduje třídní nebo typová kvalifikace 

SEZNAM TŘÍDNÍCH NEBO TYPOVÝCH KVALIFIKACÍ 

Následující tabulky obsahují seznamy letounů nebo TMG, které jsou začleněny do třídních kvalifikací.  

(a) Třídní kvalifikace (letoun): letoun SP a SEP nebo MEP (pozemní nebo vodní):  

 

Výrobce  Letouny   
Zápis 
v průkazu 
způsobilosti 

SEP (pozemní)  

SEP (pozemní) se stavitelnými vrtulemi 

SEP (pozemní) se zasouvatelným 
podvozkem 

SEP (pozemní) s motory s turbodmychadlem 
nebo turbokompresorem 

SEP (pozemní) s přetlakovanou kabinou  

SEP (pozemní) s ostruhovými koly 

SEP (pozemní) s EFIS  

SEP (pozemní) se SLPC  

(D)  SEP (pozemní)  

SEP (vodní)  

SEP (vodní) se stavitelnými vrtulemi 

SEP (vodní) s motory s turbodmychadlem 
nebo turbokompresorem 

SEP (vodní) s přetlakovanou kabinou  

SEP (vodní) s EFIS  

Všichni výrobci 

SEP (vodní) se SLPC  

(D)  SEP (vodní)  

MEP (pozemní)  (D)  MEP (pozemní)  
Všichni výrobci 

MEP (vodní)  (D)  MEP (vodní)  

 

(b) Třídní kvalifikace (letoun): SP a SEP TMG (pozemní):  

 

Výrobce  Letouny   
Zápis 
v průkazu 
způsobilosti 

Všichni výrobci 
Všechny TMG, které mají integrálně 
zastavěný, nezatahovací motor a 
nezatahovací vrtuli 

 
TMG  

 

(c) Agenturou jsou uveřejňovány seznamy dodatečných třídních a typových kvalifikací.  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

208 

(d) Pokud je v některém ze seznamů zmíněných v odstavcích (a) až (c) uvedeno (D), znamená 
to, že je v souladu s FCL.710 požadován rozdílový výcvik.  

 

GM1 FCL.710 Třídní a typová kvalifikace – verze  

Rozdílový a seznamovací výcvik 

(a) Rozdílový výcvik vyžaduje osvojení si dodatečných znalostí a dodatečný výcvik na příslušném 
výcvikovém zařízení nebo letadle.  

(b) Seznamovací výcvik vyžaduje osvojení si dodatečných znalostí.  

 

AMC1 FCL.725(a) Požadavky na vydání třídní a typové kvalifikace 

OSNOVA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ PRO TŘÍDNÍ A TYPOVÉ KVALIFIKACE 

I. SE a ME LETOUNY 

(a) Podrobný rozpis konstrukce letounu, vybavení, normální činnosti systémů a nesprávných 
činností:  

(1) rozměry: minimální požadovaná šířka dráhy pro otočení o 180°. 

(2) motor, včetně pomocné energetické jednotky:  

(i) typ motoru nebo motorů;  

(ii) obecně, činnost následujících systémů nebo součástí:  

(A) motor;  

(B) pomocná energetická jednotka;  

(C) olejový systém;  

(D) palivový systém;  

(E) zapalovací systém;  

(F) systém spouštění;  

(G) systém signalizace a hašení požáru;  

(H) generátory a pohony generátorů;  

(I) indikace výkonu;  

(J) zpětný tah;  

(K) vstřikování vody.  

(iii) u pístových a turbovrtulových motorů navíc:  

(A) systém vrtule;  

(B) systém praporování vrtule.  

(iv) ovládací prvky motoru (včetně spouštěče), motorové přístroje a indikace 
v pilotním prostoru, jejich činnost, vzájemný vztah a interpretace;  

(v) obsluha motoru, včetně APU, během spouštění motoru, nesprávné činnosti 
spouštění a motoru, postupy pro normální obsluhu ve správném sledu.  
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(3) palivový systém:  

(i) umístění palivových nádrží, palivových čerpadel, palivového potrubí 
k motorům, objemy nádrží, ventily a měření;  

(ii) umístění následujících systémů:  

(A) filtrování;  

(B) ohřev;  

(C) doplňování a odčerpávání paliva;  

(D) vypouštění paliva za letu;  

(E) odvzdušňování.  

(iii) v pilotním prostoru:  

(A) monitory a ukazatele palivového systému;  

(B) indikace průtoku a množství paliva, jejich interpretace.  

(iv) postupy:  

(A) rozdělení paliva do různých nádrží;  

(B) přívod paliva, kontrola teploty a vypouštění paliva za letu.  

(4) přetlakování a klimatizace:  

(i) součásti systému a prostředky ochrany;  

(ii) monitory a ukazatele v pilotním prostoru;  

(iii) interpretace s ohledem na provozní stav;  

(iv) běžná obsluha systému v průběhu startu, cestovního letu, přiblížení a 
přistání, regulace teploty a průtoku vzduchu klimatizace.  

(5) ochrana před námrazou a deštěm, stěrače čelního skla a odpuzovač dešťových 
kapek:  

(i) součásti letounu chráněné proti námraze, zahrnující motory, zdroje tepla, 
řídicí prvky a indikace;  

(ii) obsluha systému ochrany proti námraze nebo odmrazování během vzletu, 
stoupání, cestovního letu a klesání, podmínky vyžadující použití systémů 
ochrany;  

(iii) ovládací prvky a indikace činnosti stěračů čelního skla a odpuzování 
dešťových kapek.  

(6) hydraulický systém:  

(i) součásti hydraulického systému (systémů), hodnoty a tlak systému, 
hydraulicky ovládané součásti přidružené k jednotlivému hydraulickému 
systému;  

(ii) ovládací prvky, monitory a ukazatele v pilotním prostoru, činnost a vzájemný 
vztah a interpretace indikací.  

(7) přistávací zařízení:  

(i) hlavní součásti:  
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(A) hlavního přistávacího zařízení;  

(B) příďového podvozku;  

(C) řízení podvozku;  

(D) brzdového systému kol, včetně protismykového zařízení.  

(ii) vysouvání a zatahování podvozku (včetně změn ve vyvážení a odporu 
způsobených ovládáním podvozku);  

(iii) předepsaný tlak pneumatik, nebo umístění příslušného štítku;  

(iv) ovládací prvky a ukazatele, včetně signalizace stavu vysouvání či zatahování 
přistávacího zařízení a stavu brzd v pilotním prostoru;  

(v) součásti systému nouzového vysouvání.  

(8) řízení letu a zařízení ke zvýšení vztlaku:  

(i) (A) systém křidélek;  

(B) systém výškového kormidla;  

(C) systém směrového kormidla;  

(D) systém aerodynamického vyvážení;  

(E) systém spoilerů;  

(F) zařízení ke zvýšení vztlaku;  

(G) systém signalizace přetažení;  

(H) systém signalizace vzletové konfigurace.  

(ii) systém řízení letu, od řídicích prvků v pilotním prostoru po systém řízení letu 
nebo řídicí plochy;  

(iii) řídicí prvky, monitory a ukazatele, včetně signalizací systémů uvedených 
v bodě (8) (i), vzájemný vztah a závislosti.  

(9) zdroj elektrické energie:  

(i) počet, výkon, napětí, kmitočet a umístění hlavního energetického systému 
(AC nebo DC), umístění pomocného energetického systému a vnější 
energetický systém;  

(ii) umístění ovládacích prvků, monitorů a ukazatelů v pilotním prostoru;  

(iii) letové přístroje, komunikační a navigační systémy, hlavní a záložní 
energetické zdroje;  

(iv) umístění jističů životně důležitých obvodů;  

(v) obsluha generátoru a postupy sledování dodávky elektrické energie.  

(10) letové přístroje, komunikační, radarové a navigační vybavení, autopilot a zapisovače 
letových údajů:  

(i) viditelné antény;  

(ii) ovládací prvky a přístroje následujícího vybavení v pilotním prostoru během 
normálního provozu:  

(A) letové přístroje;  
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(B) systémy pro řízení a optimalizaci letu;  

(C) radarové vybavení včetně radiovýškoměru;  

(D) komunikační a navigační systémy;  

(E) autopilot;  

(F) zapisovač letových údajů, zapisovač hlasu v pilotním prostoru a 
funkce zaznamenávání komunikace datovým spojem;  

(G) TAWS;  

(H) protisrážkový systém;  

(I) výstražné systémy.  

(11) pilotní prostor, kabina cestujících a nákladový prostor:  

(i) obsluha vnějšího osvětlení, osvětlení pilotního prostoru, kabiny cestujících a 
nákladového prostoru a nouzového osvětlení;  

(ii) obsluha kabinových a nákladových dveří, schodů, oken a nouzových 
východů;  

(iii) hlavní součásti kyslíkového systému a jejich umístění, kyslíkové masky a 
obsluha kyslíkových systémů určených pro posádku a cestující, předepsané 
množství kyslíku podle tabulky nebo diagramu.  

(12) obsluha nouzového vybavení a správné použití následujícího nouzového vybavení 
v letounu:  

(i) přenosný hasicí přístroj;  

(ii) soupravy první pomoci;  

(iii) přenosné kyslíkové vybavení;  

(iv) nouzová lana;  

(v) záchranné vesty;  

(vi) záchranné čluny;  

(vii) nouzové vysílače;  

(viii) havarijní sekery;  

(ix) megafony;  

(x) nouzové signály.  

(13) pneumatický systém:  

(i) součásti pneumatického systému, zdroj tlaku a ovládané součásti;  

(ii) ovládací prvky, monitory a ukazatele v pilotním prostoru, činnost systému;  

(iii) vakuový systém.  

(b) Omezení:  

(1) všeobecná omezení:  

(i) certifikace letounu, kategorie provozu, osvědčování hlukové způsobilosti a 
údaje maximální a minimální výkonnosti pro všechny profily letu, podmínky a 
systémy letadla:  
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(A) maximální složky zadního a bočního větru při vzletu a přistání;  

(B) maximální rychlosti pro vysouvání vztlakových klapek vfo;  

(C) při různém nastavení vztlakových klapek vfe;  

(D) pro ovládání přistávacího zařízení vlo, Mlo;  

(E) pro vysunuté přistávací zařízení vle, Mle;  

(F) pro maximální výchylku směrového kormidla va, Ma;  

(G) pro pneumatiky;  

(H) jedna vrtule v praporu.  

(ii) (A) minimální rychlost řiditelnosti za letu vmca;  

(B) minimální rychlost řiditelnosti na zemi vmcg;  

(C) pádová rychlost za různých podmínek vso, vs1;  

(D) maximální rychlost vne, Mne;  

(E) maximální rychlost pro normální provoz vmo, Mmo;  

(F) výšková a teplotní omezení;  

(G) aktivace vibrace řídící páky.  

(iii) (A) maximální tlaková nadmořská výška letiště, sklon dráhy;  

(B) maximální hmotnost pro pojíždění;  

(C) maximální vzletová hmotnost;  

(D) maximální hmotnost nadzdvihnutí;  

(E) maximální přistávací hmotnost;  

(F) hmotnost bez paliva;  

(G) maximální rychlost letu k vypouštění paliva za letu vdco, Mdco, vdce, 
Mdce;  

(H) maximální násobek zatížení během provozu;  

(I) schválený rozsah centráže.  

(2) omezení motoru:  

(i) provozní údaje motorů:  

(A) časová omezení a maximální teploty;  

(B) minimální otáčky a teploty;  

(C) krouticí moment;  

(D) maximální výkon pro vzlet a opakování okruhu s ohledem na tlakovou 
nadmořskou výšku nebo nadmořskou výšku letu a teplotu;  

(E) pístové motory: schválený rozsah poměrů směsi;  

(F) minimální a maximální teplota a tlak oleje;  

(G) maximální doba chodu spouštěče a požadované chlazení;  
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(H) doba mezi dvěma pokusy o spuštění motoru a pomocné energetické 
jednotky;  

(I) pro vrtuli: maximální otáčky pro aktivaci zařízení automatického 
praporování vrtule.  

(ii) certifikované jakostní třídy olejů.  

(3) omezení systémů:  

(i) provozní údaje následujících systémů:  

(A) přetlakování, maximální tlaky klimatizace;  

(B) zdroj elektrické energie, maximální zatížení hlavního energetického 
systému (AC nebo DC);  

(C) maximální doby napájení z baterie v případě nouze;  

(D) omezení rychlosti pro systém MACH TRIM a tlumič bočních kmitů;  

(E) omezení různých režimů autopilota;  

(F) ochrana proti námraze;  

(G) omezení rychlosti a teploty pro ohřev oken;  

(H) teplotní omezení systému ochrany motoru a křídel proti námraze.  

(ii) palivový systém: schválené specifikace paliva, minimální a maximální tlaky a 
teplota paliva.  

(4) seznam minimálního vybavení.  

(c) Výkonnost, plánování a monitorování letu:  

(1) výpočet výkonnosti – týkající se rychlostí, gradientů, hmotností za všech podmínek 
pro vzlet, let na trati, přiblížení a přistání – podle dostupné dokumentace (např. v1, 
vmbe, vr, vlof, v2 pro vzlet, pro délku vzletu, maximální vzletovou hmotnost a 
požadovanou délku přerušeného vzletu) s přihlédnutím k následujícím faktorům:  

(i) délka přerušeného vzletu;  

(ii) použitelná délka rozjezdu a vzletu (TORA, TODA);  

(iii) přízemní teplota, tlaková nadmořská výška, sklon, vítr;  

(iv) maximální náklad a maximální hmotnost (např. ZFM);  

(v) minimální gradient stoupání po poruše motoru;  

(vi) vliv sněhu, rozbředlého sněhu, vlhkosti a stojící vody na dráze;  

(vii) možná porucha jednoho nebo dvojice motorů v průběhu cestovního letu;  

(viii) použití systémů ochrany proti námraze;  

(ix) porucha systému vstřikování vody nebo protismykového systému;  

(x) rychlosti při sníženém tahu, v1, v1red, vmbe, vmu, vr, vlof, v2;  

(xi) bezpečná rychlost přiblížení vref, s přihlédnutím k vmca a podmínkám 
turbulence;  

(xii) vlivy nadměrné rychlosti přiblížení a mimořádného sklonu sestupové roviny 
na délku přistání;  
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(xiii) minimální gradient stoupání během přiblížení a přistání;  

(xiv) omezující hodnoty pro opakování okruhu s minimálním množstvím paliva;  

(xv) maximální přípustná přistávací hmotnost a délka přistání pro cílové a 
náhradní letiště s ohledem na následující faktory:  

(A) použitelná délka přistání;  

(B) přízemní teplota, tlaková nadmořská výška, sklon dráhy a vítr;  

(C) spotřeba paliva k letu na cílové nebo náhradní letiště;  

(D) vliv vlhkosti na dráze, sněhu, rozbředlého sněhu a stojící vody;  

(E) porucha systému vstřikováni vody nebo protismykového systému;  

(F) vliv obraceče tahu a spoilerů.  

(2) plánování letu pro normální a mimořádné podmínky:  

(i) optimální nebo maximální letová hladina;  

(ii) minimální požadovaná nadmořská výška letu;  

(iii) postup pozvolného klesání po poruše motoru v průběhu cestovního letu;  

(iv) nastavení výkonu motorů během stoupání, cestovního letu a vyčkávání za 
různých okolností, stejně jako stanovení nejekonomičtější cestovní letové 
hladiny;  

(v) výpočet letového plánu pro krátký nebo dlouhý let;  

(vi) optimální a maximální letová hladina a nastavení výkonu motorů po poruše 
motoru.  

(3) monitorování letu.  

(d) Náklad a vyvážení a obsluha:  

(1) náklad a vyvážení:  

(i) protokol o nákladu a vyvážení s ohledem na maximální hmotnosti pro vzlet a 
přistání;  

(ii) meze centráže;  

(iii) vliv spotřeby paliva na polohu těžiště;  

(iv) body k upoutání, uchycení nákladu, maximální zatížení podlahy.  

(2) pozemní obsluha, obslužné přípojky pro:  

(i) palivo;  

(ii) olej;  

(iii) vodu;  

(iv) hydrauliku;  

(v) kyslík;  

(vi) dusík;  

(vii) klimatizaci;  
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(viii) elektrickou energii;  

(ix) spouštění vzduchem;  

(x) toalety a bezpečnostní předpisy.  

(e) Nouzové postupy:  

(1) rozpoznávání situace a stavů, které jsou výrobcem a příslušným úřadem pro 
certifikaci považovány za nouzové, stejně jako bezprostřední reakce po paměti ve 
správném sledu:  

(i) porucha motoru v průběhu vzletu před a po dosažení v1, stejně jako za letu;  

(ii) nesprávné činnosti systému vrtule;  

(iii) přehřátí motoru, požár motoru na zemi a za letu;  

(iv) požár v podvozkové šachtě;  

(v) kouř nebo požár elektrických systémů;  

(vi) rychlá dekomprese a nouzové klesání;  

(vii) překročení teploty klimatizace, systému ochrany proti námraze;  

(viii) porucha palivového čerpadla;  

(ix) zamrzání nebo přehřívání paliva;  

(x) porucha elektrického napájení;  

(xi) porucha chlazení vybavení;  

(xii) porucha letového přístroje;  

(xiii) dílčí nebo celková porucha hydrauliky;  

(xiv) poruchy zařízení pro ovládání vztlaku a řízení letadla včetně posilovačů;  

(xv) kouř nebo požár v nákladovém prostoru.  

(2) činnosti podle schváleného seznamu kontrol povinných úkonů pro mimořádné a 
nouzové situace:  

(i) opětovné spouštění motoru za letu;  

(ii) nouzové vysunutí přistávacího zařízení;  

(iii) použití nouzového brzdového systému;  

(iv) nouzové vysunutí zařízení pro ovládání vztlaku;  

(v) vypouštění paliva za letu;  

(vi) nouzové klesání.  

(f) Zvláštní požadavky pro rozšíření typové kvalifikace o přístrojová přiblížení do výšek 
rozhodnutí menších než 200 ft (60 m):  

(1) palubní a pozemní vybavení:  

(i) technické požadavky;  

(ii) provozní požadavky;  

(iii) provozní spolehlivost;  
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(iv) provozuschopný při poruše;  

(v) pasivní při poruše;  

(vi) spolehlivost vybavení;  

(vii) provozní postupy;  

(viii) přípravná opatření;  

(ix) snížení kategorie provozních podmínek;  

(x) spojení.  

(2) postupy a omezení:  

(i) provozní postupy;  

(ii) koordinace činnosti posádky.  

(g) Zvláštní požadavky pro letouny s pilotním prostorem vybaveným elektronickými displeji (glass 
cockpit) se systémem EFIS 

Další učební předměty:  

(1) všeobecná pravidla návrhu hardwaru a softwaru počítačů;  

(2) logika informací celé posádky, systémů varování a jejich omezení;  

(3) vzájemné působení různých počítačových systémů letounu, jejich omezení, možnosti 
rozpoznání chyby počítače a činnosti, které je potřeba při poruchách počítače provést;  

(4) normální postupy zahrnující veškeré povinnosti pro koordinaci činnosti posádky;  

(5) provoz letounu s různými stupni degradace počítače (základní létání).  

(h) Systémy pro řízení a optimalizaci letu.  

 

II. SE a ME VRTULNÍKY 

(a) Podrobný popis konstrukce vrtulníku, převody, rotory a vybavení, normální a mimořádné 
činnosti systémů:  

(1) rozměry.  

(2) motor, včetně pomocné energetické jednotky, rotor a převody; pokud se jedná 
o žádost o první typovou kvalifikaci pro vrtulník s turbínovým motorem, žadatel by měl 
obdržet výcvik ohledně turbínových motorů:  

(i) typ motoru nebo motorů;  

(ii) všeobecně, činnost následujících systémů nebo součástí:  

(A) motor;  

(B) pomocná energetická jednotka;  

(C) olejový systém;  

(D) palivový systém;  

(E) zapalovací systém;  

(F) systém spouštění;  
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(G) systém signalizace a hašení požáru;  

(H) generátory a pohony generátorů;  

(I) indikace výkonu;  

(J) vstřikování vody nebo metanolu.  

(iii) ovládací prvky motoru (včetně spouštěče), motorové přístroje a indikace 
v pilotním prostoru, jejich činnost, vzájemný vztah a interpretace;  

(iv) obsluha motoru, včetně APU, během spouštění motoru, nesprávné činnosti 
spouštění a motoru, postupy pro normální obsluhu ve správném sledu;  

(v) převodový systém:  

(A) mazání;  

(B) generátory a pohony generátorů;  

(C) volnoběžné jednotky;  

(D) hydraulické pohony;  

(E) indikační a výstražné systémy.  

(vi) typy systémů rotoru: indikační a výstražné systémy.  

(3) palivový systém:  

(i) umístění palivových nádrží, palivových čerpadel, palivového potrubí 
k motorům, objemy nádrží, ventily a měření;  

(ii) následující systémy:  

(A) filtrování;  

(B) ohřívání při doplňování a odčerpávání paliva;  

(C) vypouštění paliva za letu;  

(D) doprava;  

(E) odvzdušňování.  

(iii) v pilotním prostoru: monitory a ukazatele palivového systému, indikace 
průtoku a množství paliva, jejich interpretace;  

(iv) postupy rozdělení paliva do různých nádrží 

přívod paliva a vypouštění paliva za letu.  

(4) klimatizace:  

(i) součásti systému a prostředky ochrany;  

(ii) monitory a ukazatele v pilotním prostoru;  

Poznámka: interpretace s ohledem na provozní stav: běžná obsluha systému 
v průběhu startu, cestovního letu, přiblížení a přistání, regulace teploty a průtoku 
vzduchu klimatizace.  

(5) ochrana před námrazou a deštěm, stěrače čelního skla a odpuzovač dešťových 
kapek:  

(i) součásti vrtulníku chráněné proti námraze, zahrnující motory a systémy 
rotoru, zdroje tepla, řídicí prvky a indikace;  
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(ii) obsluha systému ochrany proti námraze nebo odmrazování během vzletu, 
stoupání, cestovního letu a klesání, podmínky vyžadující použití systémů 
ochrany;  

(iii) ovládací prvky a indikace činnosti stěračů čelního skla a odpuzování 
dešťových kapek.  

(6) hydraulický systém:  

(i) součásti hydraulického systému (systémů), hodnoty a tlak systému, 
hydraulicky ovládané součásti přidružené k jednotlivému hydraulickému 
systému;  

(ii) ovládací prvky, monitory a ukazatele v pilotním prostoru, činnost a vzájemný 
vztah a interpretace indikací.  

(7) přistávací zařízení, pevné ližiny a plováky:  

(i) hlavní součásti:  

(A) hlavního přistávacího zařízení;  

(B) příďového podvozku;  

(C) řízení podvozku;  

(D) brzdového systému kol.  

(ii) vysouvání a zatahování podvozku;  

(iii) předepsaný tlak pneumatik, nebo umístění příslušného štítku;  

(iv) ovládací prvky a ukazatele, včetně signalizace stavu vysouvání či zatahování 
přistávacího zařízení v pilotním prostoru;  

(v) součásti systému nouzového vysouvání.  

(8) řízení letu, stabilizační systém a systém autopilota: monitory a ukazatele, včetně 
výstražných ukazatelů systémů, vzájemný vztah a závislosti.  

(9) zdroj elektrické energie:  

(i) počet, výkon, napětí, kmitočet, a pokud je to vhodné, fázi a umístění hlavního 
energetického systému (AC nebo DC), umístění pomocného energetického 
systému a vnější energetický systém;  

(ii) umístění ovládacích prvků, monitorů a ukazatelů v pilotním prostoru;  

(iii) letové přístroje, komunikační a navigační systémy, hlavní a záložní 
energetické zdroje;  

(iv) umístění jističů životně důležitých obvodů;  

(v) obsluha generátoru a postupy monitorování dodávky elektrické energie.  

(10) letové přístroje, komunikační, radarové a navigační vybavení, autopilot a zapisovače 
letových údajů:  

(i) antény;  

(ii) ovládací prvky a přístroje následujícího vybavení v pilotním prostoru:  

(A) letové přístroje (např. rychloměr, pitot-statický systém, 
gyromagnetický kompas, letový povelový přístroj);  

(B) systémy pro řízení a optimalizaci letu;  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

219 

(C) radarové vybavení (např. meteorologický radar, odpovídač);  

(D) komunikační a navigační systém (např. HF, VHF, ADF, VOR/DME, 
ILS, polohové návěstidlo) a systémy prostorové navigace;  

(E) systém stabilizace a autopilota;  

(F) zapisovač letových údajů, zapisovač hlasu v pilotním prostoru, funkce 
zaznamenávání komunikace datovým spojem a radiovýškoměr;  

(G) protisrážkový systém;  

(H) TAWS;  

(I) HUMS.  

(11) pilotní prostor, kabina cestujících a nákladový prostor:  

(i) obsluha vnějšího osvětlení, osvětlení pilotního prostoru, kabiny cestujících a 
nákladového prostoru a nouzového osvětlení;  

(ii) obsluha kabinových dveří a nouzových východů.  

(12) nouzové vybavení:  

(i) obsluha a správné použití následujícího přenosného nouzového vybavení ve 
vrtulníku:  

(A) přenosný hasicí přístroj;  

(B) soupravy první pomoci;  

(C) přenosné kyslíkové vybavení;  

(D) nouzová lana;  

(E) záchranné vesty;  

(F) záchranné čluny;  

(G) nouzové vysílače;  

(H) havarijní sekery;  

(I) megafony;  

(J) nouzové signály;  

(K) svítilny.  

(ii) obsluha a správné použití následujícího pevného nouzového vybavení ve 
vrtulníku: nouzové plováky.  

(b) Omezení:  

(1) všeobecná omezení, v souladu s letovou příručkou vrtulníku;  

(2) seznam minimálního vybavení.  

(c) Výkonnost, plánování a monitorování letu:  

(1) výpočet výkonnosti týkající se rychlostí, gradientů, hmotností za všech podmínek pro 
vzlet, let na trati, přiblížení a přistání:  

(i) vzlet:  

(A) výkonnost ve visení s vlivem a bez vlivu blízkosti země;  
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(B) všechny schválené profily, kategorie A a B;  

(C) HV diagram;  

(D) délka vzletu a přerušeného vzletu;  

(E) bod rozhodnutí při vzletu (TDP) nebo (DPATO);  

(F) výpočet prvního a druhého úseku vzdálenosti;  

(G) stoupací výkonnost.  

(ii) let na trati:  

(A) oprava rychloměru;  

(B) praktický dostup;  

(C) optimální nebo ekonomická cestovní nadmořská výška;  

(D) maximální vytrvalost;  

(E) maximální dolet;  

(F) výkonnost v cestovním stoupání.  

(iii) přistání:  

(A) visení s vlivem a bez vlivu blízkosti země;  

(B) délka přistání;  

(C) bod rozhodnutí při přistání (LDP) nebo (DPBL).  

(iv) znalost nebo výpočet: vlo, vle, vmo, vx, vy, vtoss, vne, vmax dolet, vmini.  

(2) plánování letu pro normální a mimořádné podmínky:  

(i) optimální nebo maximální letová hladina;  

(ii) minimální požadovaná nadmořská výška letu;  

(iii) postup pozvolného klesání po poruše motoru v průběhu cestovního letu;  

(iv) nastavení výkonu motorů během stoupání, cestovního letu a vyčkávání za 
různých okolností, stejně jako stanovení nejekonomičtější cestovní letové 
hladiny;  

(v) optimální a maximální letová hladina a nastavení výkonu motorů po poruše 
motoru.  

(3) vliv volitelného vybavení na výkonnost.  

(d) Náklad, vyvážení a obsluha:  

(1) náklad a vyvážení:  

(i) protokol o nákladu a vyvážení s ohledem na maximální hmotnosti pro vzlet a 
přistání;  

(ii) meze centráže;  

(iii) vliv spotřeby paliva na polohu těžiště;  

(iv) body k upoutání, uchycení nákladu, maximální zatížení podlahy.  

(2) pozemní obsluha, obslužné přípojky pro:  
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(i) palivo;  

(ii) olej, atd.;  

(iii) a bezpečnostní předpisy pro obsluhu.  

(e) Nouzové postupy.  

(f) Zvláštní požadavky pro rozšíření typové kvalifikace o přístrojová přiblížení do výšek 
rozhodnutí menších než 200 ft (60 m):  

(1) palubní a pozemní vybavení:  

(i) technické požadavky;  

(ii) provozní požadavky;  

(iii) provozní spolehlivost;  

(iv) provozuschopný při poruše;  

(v) pasivní při poruše;  

(vi) spolehlivost vybavení;  

(vii) provozní postupy;  

(viii) přípravná opatření;  

(ix) snížení kategorie provozních podmínek;  

(x) spojení.  

(2) postupy a omezení:  

(i) provozní postupy;  

(ii) koordinace činnosti posádky.  

(g) Zvláštní požadavky pro vrtulníky se systémem EFIS.  

(h) Volitelné vybavení.  

 

III. VZDUCHOLODĚ 

(a) Podrobný popis konstrukce a vybavení vzducholodě, normální a mimořádné činnosti systémů:  

(1) rozměry;  

(2) konstrukce a obal:  

(i) vnitřní konstrukce;  

(ii) obal;  

(iii) systém tlaku;  

(iv) gondola;  

(v) ocasní plochy.  

(3) řízení letu;  

(4) systémy:  

(i) hydraulický;  
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(ii) pneumatický.  

(5) přistávací zařízení;  

(6) palivový systém;  

(7) systém signalizace a hašení požáru;  

(8) nouzové vybavení;  

(9) elektrické systémy;  

(10) elektronické, radionavigační a komunikační vybavení;  

(11) přístrojové vybavení;  

(12) motory a vrtule;  

(13) ohřívání, ventilace a klimatizace;  

(14) provozní postupy během vzletu, cestovního letu, přiblížení a přistání:  

(i) normální úkony;  

(ii) mimořádné úkony.  

(b) Omezení:  

(1) všeobecná omezení:  

(i) certifikace vzducholodi, kategorie provozu, osvědčování hlukové způsobilosti 
a údaje maximální a minimální výkonnosti pro všechny profily letu, podmínky 
a systémy letadla;  

(ii) rychlosti;  

(iii) nadmořské výšky.  

(2) omezení motoru;  

(3) omezení systémů;  

(4) základní seznam vybavení.  

(c) Výkonnost a plánování letu:  

(1) výpočet výkonnosti;  

(2) plánování letu.  

(d) Náklad a vyvážení a obsluha:  

(1) náklad a vyvážení;  

(2) obsluha.  

(e) Nouzové postupy:  

(1) rozpoznání nouzových situací;  

(2) činnosti podle schváleného seznamu kontrol povinných úkonů pro mimořádné a 
nouzové situace.  
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AMC2 FCL.725(a) Požadavky na vydání třídní a typové kvalifikace 

VÝCVIKOVÝ KURZ 

LETOVÝ VÝCVIK PRO TYPOVÉ KVALIFIKACE: VRTULNÍKY 

(a) Rozsah letového výcviku záleží na:  

(i) složitosti typu vrtulníku, charakteristikách řiditelnosti, úrovni technologie;  

(ii) kategorii vrtulníku (SEP nebo SE turbínový vrtulník, ME turbínový a MP vrtulník);  

(iii) předchozí praxi žadatele;  

(iv) dostupnosti FSTD.  

(b) FSTD  

Úroveň kvalifikace a složitosti typu určí rozsah praktického výcviku, který může být proveden 
na FSTD, včetně provedení zkoušky dovednosti. Před provedením zkoušky dovednosti by měl 
žák předvést odbornou způsobilost v položkách zkoušky dovednosti v průběhu praktického 
výcviku.  

(c) První vydání 

Letový výcvik (s výjimkou zkoušky dovednosti) by měl sestávat:  

 

Typy vrtulníku Ve vrtulníku 
Ve vrtulníku a FSTD, související kredity za 
výcvik 

SEP (H)  5 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 2 hodiny 
vrtulník a nejméně 6 hodin celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 4 hodiny 
vrtulník a nejméně 6 hodin celkem  

SET(H) s MTOM < 3175 kg  5 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 2 hodiny 
vrtulník a nejméně 6 hodin celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 4 hodiny 
vrtulník a nejméně 6 hodin celkem  

SET(H) s MTOM ≥ 3175 kg  8 hodin S využitím FTD 2/3: Nejméně 4 hodiny 
vrtulník a nejméně 10 hodin celkem  

S využitím FFS C/D: Nejméně 2 hodiny 
vrtulník a nejméně 10 hodin celkem  

SPH MET (H) CS a FAR 27 a 29 8 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 2 hodiny 
vrtulník a nejméně 10 hodiny celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 4 hodiny 
vrtulník a nejméně 10 hodin celkem  

MPH  10 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 2 hodiny 
vrtulník a nejméně 12 hodin celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 4 hodiny 
vrtulník a nejméně 12 hodin celkem  

 

(d) Dodatečné typy 

Letový výcvik (s výjimkou zkoušky dovednosti) by měl sestávat: 
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Typy vrtulníku Ve vrtulníku 
Ve vrtulníku a FSTD, související kredity za 
výcvik 

SEP(H) na SEP(H) v rámci AMC1 
FCL.740.H (a)(3)  

2 hodiny S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 3 hodiny celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 4 hodiny celkem  

SEP(H) na SEP(H) nezahrnuto 
v AMC1 FCL.740.H (a)(3)  

5 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 6 hodin celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 2 hodiny vrtulník 
a nejméně 7 hodin celkem  

SET(H) na SET(H)  2 hodiny S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 3 hodiny celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 4 hodiny celkem  

SE rozdílový výcvik  1 hodina N/A 

MET(H) na MET(H)  3 hodiny S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 4 hodiny celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 2 hodiny vrtulník 
a nejméně 5 hodin celkem  

ME rozdílový výcvik 1 hodina N/A 

MPH na MPH  5 hodin S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 6 hodin celkem  

S využitím FTD 2/3: Nejméně 2 hodiny vrtulník 
a nejméně 7 hodin celkem  

Rozšířená práva pro stejnou 
typovou kvalifikaci z SPH na MPH 
(s výjimkou prvního vydání MP), 
nebo z MPH na SPH  

2 hodiny S využitím FFS C/D: Nejméně 1 hodina vrtulník 
a nejméně 3 hodiny celkem  

 

(e) Držitelé IR(H), kteří si přejí rozšířit IR(H) na další typy, by měli dodatečně podstoupit 2 hodiny 
letového výcviku na typu pouze podle přístrojů v souladu s IFR, což může být provedeno na 
FFS C/D nebo FTD 2/3. Držitelé SE IR(H), kteří si poprvé přejí rozšířit práva IR na ME IR(H), 
by měli absolvovat alespoň 5hodinóvý výcvik. 

 

AMC1 FCL.740(b)(1) Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace 

OBNOVA TŘÍDNÍ A TYPOVÉ KVALIFIKACE: UDRŽOVACÍ VÝCVIK 

(a) Odstavec (b)(1) ust. FCL.740 stanovuje, že po vypršení platnosti třídní nebo typové kvalifikace 
žadatel absolvuje udržovací výcvik v organizaci ATO. Cílem tohoto výcviku je dosáhnout 
úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušného typu nebo třídy 
letadla. Rozsah potřebného udržovacího výcviku by měl být určen případ od případu 
organizací ATO, s přihlédnutím k následujícím činitelům:  

(1) praxe žadatele. K určení tohoto by ATO měla zhodnotit pilotův zápisník letů a 
v případě potřeby provést zkoušku na FSTD;  

(2) složitost letadla;  

(3) dobu uplynulou od vypršení platnosti kvalifikace. Rozsah výcviku nezbytného 
k dosažení potřebné úrovně odborné znalosti by se měl s uplynulou dobou zvyšovat. 
V některých případech, poté co byl pilot vyhodnocen a kdy je uplynulá doba velmi 
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malá (méně než 3 měsíce), může organizace ATO dokonce dospět k závěru, že 
žádný další udržovací výcvik není zapotřebí. Při určování potřeb pilota by měly být 
zváženy následující body:  

(i) vypršení platnosti kratší než 3 měsíce: žádné dodatečné požadavky;  

(ii) vypršení platnosti delší než 3 měsíce, ale kratší než 1 rok: minimálně dvě 
výcvikové lekce;  

(iii) vypršení platnosti delší než 1 rok, ale kratší než 3 roky: minimálně tři 
výcvikové lekce, v nichž jsou obsaženy nejdůležitější nesprávné činnosti na 
dostupných systémech;  

(iv) vypršení platnosti delší než 3 roky: žadatel by měl znovu projít výcvikem 
požadovaným při vydání prvotní kvalifikace, nebo v případě vrtulníku 
výcvikem požadovaným pro „vydání dodatečného typu“, podle dalších 
platných kvalifikací, kterých je držitelem. 

(b) Poté, co organizace ATO určila potřeby žadatele, měla by vytvořit individuální program 
výcviku, který by měl být založen na výcviku pro prvotní vydání kvalifikace a zaměřen na ty 
aspekty, kde žadatel prokázal největší nedostatky. 

(c) Po úspěšném ukončení výcviku by měla organizace ATO žadateli vydat osvědčení nebo jiný 
doklad o úspěšném absolvování výcviku, který má být předložen příslušnému úřadu při 
žádosti o obnovu kvalifikace. Je potřeba, aby osvědčení nebo jiný doklad obsahoval popis 
programu výcviku. 

 

AMC1 FCL.720.A(b)(2)(i) Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání třídní nebo typové 
kvalifikace – letouny 

DODATEČNÉ TEORETICKÉ ZNALOSTI PRO TŘÍDNÍ NEBO TYPOVOU KVALIFIKACI PRO SP 
LETOUNY S VYSOKOU VÝKONNOSTÍ 

(a) Řada letounů certifikovaných pro SP provoz má výkonnosti, systémy a navigační schopnosti 
podobné těm, které jsou mnohem častěji spojeny s MP typy letounů a pravidelně provozovány 
ve stejném vzdušném prostoru. Úroveň znalostí požadovaná k bezpečnému provozu v tomto 
prostředí není součástí výcviku PPL, CPL nebo IR(A) nebo jejich osnova výcviku nezahrnuje 
znalosti v dostatečné hloubce, ale držitelé těchto průkazů způsobilosti mohou létat jako PIC 
těchto letounů. Dodatečné teoretické znalosti požadované pro bezpečné řízení těchto letounů 
jsou získány absolvováním kurzu v organizaci ATO.  

(b) Cílem kurzu teoretických znalostí je poskytnout žadateli dostatečné znalosti o těchto 
stránkách řízení letadla schopného provozu ve vysokých rychlostech a nadmořských výškách 
a o systémech letadla nezbytných pro takový provoz. 

(c) Kurz by měl pokrývat alespoň následující body osnovy pro letoun na úrovni ATPL(A):  

 

Číslo LO Téma LO 

021 00 00 00  OBECNÁ ZNALOST LETADLA: DRAK A SYSTÉMY, 
ELEKTROINSTALACE, POHONNÁ JEDNOTKA A NOUZOVÉ VYBAVENÍ 

021 02 02 01  

až 

021 02 02 03 

Střídavý proud: všeobecně 

Generátory 

Rozvod AC proudu 

021 01 08 03  Přetlakování (Systémy poháněné vzduchem – pístové motory) 

021 01 09 04  Přetlakování (Systémy poháněné vzduchem – proudové nebo turbovrtulové) 

021 03 01 06  Výkonnost motoru – pístové motory 
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Číslo LO Téma LO 

021 03 01 07  

021 03 01 08  

021 03 01 09  

Zvýšení výkonu (turbo nebo přeplňování) 

Palivo 

Směs 

021 03 02 00  

až 

021 03 04 09  

Turbínové motory 

021 04 05 00  Kyslíkové vybavení letadla 

032 03 00 00  Třída výkonnosti B: ME letouny 

032 03 01 00  

až 

032 03 04 01 

Výkonnost ME letounů necertifikovaných podle CS a FAR 25: celý předmět 

040 00 00 00  LIDSKÁ VÝKONNOST 

040 02 01 00  

až 

040 02 01 03  

Základní fyziologie člověka 

a 

Prostředí vysoké nadmořské výšky 

050 00 00 00  METEOROLOGIE 

050 02 07 00  

až 

050 02 08 01  

Jet-streamy 

CAT 

Stojaté vlny 

050 09 01 00  

až 

050 09 04 05  

Nebezpečí pro let 

Námraza a turbulence 

Bouřky 

062 02 00 00  Základní principy radaru 

062 02 01 00  

až 

062 02 05 00  

Základní principy radaru 

Palubní radar 

SSR 

081 00 00 00  ZÁKLADY LETU: LETOUNY 

081 02 01 00  

až 

081 02 03 02  

Transsonická aerodynamika: celý předmět 

Machovo číslo nebo rázové vlny 

Záloha proti třepání nebo aerodynamický dostup 

 

(d) Předvedení osvojení si znalostí je garantováno složením zkoušky stanovené organizací ATO. 
Úspěšné složení této zkoušky vede k vydání osvědčení, které poukazuje na předchozí 
absolvování kurzu a zkoušky. 

(e) Osvědčení představuje „jednorázovou“ kvalifikaci a splňuje požadavek na dodatek k průkazu 
způsobilosti držitele u všech budoucích letounů s vysokou výkonností. Osvědčení má 
neomezenou platnost a má být předloženo se žádostí o první HPA typovou či třídní kvalifikaci.  

(f) Absolvování jakýchkoli předmětů teoretických znalostí jako součást kurzu HPA nebude 
uznáno při plnění budoucích požadavků na teoretické zkoušky pro vydání CPL(A), IR(A) nebo 
ATPL(A).  
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AMC1 FCL.725.A(b) Teoretické znalosti a letový výcvik pro vydání třídní a typové kvalifikace 
– letouny 

TŘÍDNÍ KVALIFIKACE PRO VODNÍ LETOUN 

(a) Výuka teoretických znalostí by měla být prováděna instruktorem, který má příslušnou praxi 
třídní kvalifikace pro vodní letoun.  

(b) V závislosti na zastavěném vybavení a systémech by měla výuka zahrnovat, ale neomezovat 
se na následující obsah:  

(1) teoretické znalosti:  

(i) cílem výcviku je naučit se: 

(A) důležitosti přípravy na let a bezpečného plánování s uvážením všech 
činitelů z pohledu manévrování letadla při větru, přílivových proudech, 
vysokém a nízkém stavu vody a pohybech vody na moři, v ústích řeky 
a na jezerech. Navíc v podmínkách námrazy, vodní hladiny pokryté 
ledem a proudů prolomeného ledu;  

(B) techniky ohledně nejkritičtějších okamžiků při vzletu, přistání, 
pojíždění a kotvení letadla;  

(C) způsobech konstrukce a vlastnostech plováků a plovákových 
kormidel a důležitosti kontroly netěsností v plovácích;  

(D) nezbytné požadavky pro vyhovění pravidlům pro zabránění srážkám 
na moři, co se týká námořních map, bójí a světel a sirén.  

(ii) po ukončení výcviku by měl být žák schopen:  

(A) popsat činitele, které mají význam pro plánování a rozhodnutí 
o započetí letu hydroplánu, a alternativní opatření pro provedení letu;  

(B) popsat, jak je vodní hladina ovlivňována tlakem vzduchu, větrem, 
přílivovými jevy, regulace a letovou bezpečnost v závislosti na 
změnách hladiny vody;  

(C) popsat původ rozdílných podmínek námrazy na vodních plochách;  

(D) vysvětlit námořní mapy a plány ohledně hloubek a mělčin a rizika 
vodních proudů, změn směru větru, turbulence;  

(E) rozhodnout, jaké požadované vybavení vzít s sebou pro let 
hydroplánu v souladu s provozními požadavky;  

(F) popsat původ a rozsah vodních vln, vzdouvání a vodních proudů a 
jejich vliv na letoun;  

(G) popsat, jak na letadlo na vodě působí síly vody a vzduchu;  

(H) popsat účinek odporu vody na výkonnost letounu na hladké vodní 
hladině a během různých podmínek zvlnění;  

(I) popsat následky pojíždění s příliš vysokými otáčkami motoru;  

(J) popsat vliv tlaku a teploty na výkonnost při vzletu a stoupání z jezer 
nacházejících se ve vyšší nadmořské výšce;  

(K) popsat vliv větru, turbulence a jiných meteorologických podmínek 
zvláštní důležitosti pro let nad jezery, ostrovy v horských oblastech a 
jiném členitém terénu;  
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(L) popsat funkci plovákového kormidla a jeho ovládání, včetně účinku 
spuštěného kormidla při vzletu a přistání;  

(M) popsat části zástavby plováku a jejich funkci;  

(N) popsat vliv plováků na aerodynamiku a výkonnost letounů ve vodě a 
ve vzduchu;  

(O) popsat následky vody v plovácích a znečištěných spodních stran 
plováku;  

(P) popsat letecké požadavky, které platí výhradně pro provádění 
činnosti letedel na vodě;  

(Q) popsat požadavky ohledně ochrany zvířat, přírody a životního 
prostředí s významem pro let hydroplánů, včetně letu v národních 
parcích;  

(R) popsat význam navigačních bójí;  

(S) popsat organizaci a způsoby práce námořní záchranné služby (Sea 
Rescue Service);  

(T) popsat požadavky Přílohy 2 ICAO, jak jsou stanoveny v ust. 3.2.6 
„Water operation (Provoz na vodní hladině)“, včetně souvisejících 
částí Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na 
moři (Convention on the International Regulations for Preventing 
Collisions at Sea).  

(2) praktický výcvik: 

(i) cílem praktického výcviku je naučit se:  

(A) dovednostem v manévrování letounů na vodě a kotvení letounu;  

(B) dovednostem požadovaným pro rozeznání ploch pro přistání a 
kotvení ze vzduchu, včetně plochy pro vzlet;  

(C) dovednostem, jak vyhodnotit účinky rozdílné hloubky vody, mělčin, 
větru, výšky vln a vzdouvání;  

(D) dovednostem létání s plováky, s ohledem na jejich vliv na výkonnost 
a letové vlastnosti;  

(E) dovednostem létání v členitém terénu v různých podmínkách větru a 
turbulence;  

(F) dovednostem vzletu a přistání na hladké vodní hladině, různé stupně 
vzdouvání a podmínky vodního proudu.  

(ii) po výcviku by měl být žák schopen:  

(A) ovládat vybavení, které by mělo být během letu hydroplánem na 
palubě;  

(B) provádět denně předletovou prohlídku letadla, zástavby plováků a 
zvláštního vybavení hydroplánu, včetně vyprazdňování plováků;  

(C) plout, pojíždět a zatáčet s letounem ve vzdouvání moře se správným 
ovládáním plovákového kormidla;  

(D) pojíždět ve skluzu (taxi on the step) a provádět zatáčky;  

(E) určit pomocí letadla směr větru;  
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(F) provést nezbytné činnosti v případě ztráty možnosti řízení a pádu 
osoby přes palubu;  

(G) přistát a ukotvit letoun u mola, bóje a na pláži s použitím vhodných 
uzlů k zajištění letadla;  

(H) udržovat danou rychlost klesání pouze s pomocí variometru;  

(I) provádět vzlet a přistání z hladké vodní hladiny s pomocí a bez 
pomoci vnějších orientačních bodů;  

(J) provádět vzlet a přistání při vzdouvání;  

(K) provádět přistání s vypnutými motory;  

(L) ze vzduchu rozeznat plochy pro přistání, kotvení a vzlet;  

(M) sledovat směr a sílu větru během přistání a vzletu;  

(N) sledovat okolní terén;  

(O) nadzemní vedení a jiné překážky nad a pod vodou;  

(P) orientovat se v hustě osídlených oblastech;  

(Q) určit směr větru a posoudit sílu větru z vodní hladiny a ze vzduchu;  

(R) stanovit pro dotyčný typ letounu: 

(a) maximální přípustnou výšku vln;  

(b) maximální přípustný počet otáček motoru (ERPM) během 
pojíždění;  

(S) popsat, jak létání s plováky ovlivňuje výkonnost a letové vlastnosti 
letounu;  

(T) provádět nápravná opatření v kritických okamžicích v důsledku střihu 
větru a turbulence;  

(U) navigovat na vodě s pomocí bójí, překážek a jiné dopravy na vodě.  

(c) Zkouška pro první vydání třídní kvalifikace pro vodní SP, SE a ME letouny by měla sestávat 
alespoň z třiceti otázek s výběrem z více možností odpovědi v písemné formě nebo 
prováděná na počítači. Může být prováděna výcvikovou organizací. Hranice pro úspěšné 
složení zkoušky by měla být 75 %.  

 

AMC1 FCL.735.A; FCL.735.H; FCL.735.As  

KURZ SOUČINNOSTI VÍCEČLENNÉ POSÁDKY 

(a) Odborná způsobilost je kombinací znalostí, dovedností a postojů požadovaných k vykonávání 
úkolu na předepsané úrovni.  

(b) Cílem výcviku MCC je rozvíjet technické a netechnické součásti znalostí, dovedností a postojů 
požadovaných k řízení letadla s vícečlennou posádkou.  

(c) Výcvik by měl zahrnovat jak teoretické, tak praktické prvky a měl by být navržen k dosažení 
následujících odborných způsobilostí: 
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Odborná 
způsobilost  

Ukazatele výkonnosti Znalosti  Praktické úlohy 

Komunikace (a) Znát co, v jakém rozsahu a kdo s kým 
komunikuje;  

(b) Zajistit, že příjemce připraven a schopen 
informaci přijmout;  

(c) Předávat zprávy a informace srozumitelně, 
přesně, včas a adekvátně;  

(d) Kontrolovat, zda druhá osoba při předávání 
důležité informace správně porozuměla;  

(e) Při přijímání informace aktivně, trpělivě 
naslouchat a předvádí porozumění;  

(f) Pokládat související a faktické otázky a 
předkládat návrhy;  

(g) Používat vhodnou řeč těla, oční kontakt a tón;  

(h) Být otevřený a přístupný pohledu jiných.  

(a) Lidské činitele, TEM a CRM;  

(b) Použití principů TEM a CRM na 
výcvik. 

Schopnost vést a 
spolupráce 
v kolektivu 

(a) Přátelský, entuziastický, motivující a ohleduplný 
k jiným;  

(b) Převzít iniciativu, udat směr a převzít 
zodpovědnost, je-li to třeba;  

(c) Otevřený a čestný ohledně nápadů, obav a 
úmyslů;  

(d) Bez problémů vyslovovat a přijímat kritiku a 
chválu a přiznávat si chyby;  

(e) S jistotou dělat a říkat, co je pro něj či ni 
důležité;  

(f) Předvádí respekt a toleranci vůči jiným lidem;  

(g) Spravedlivě zapojovat ostatní do plánování a 
sdílení činností.  

 

Uvědomování si 
situace 

(a) Uvědomovat si, co letadlo a jeho systémy dělají; 

(b) Uvědomovat si, kde letadlo je a jeho prostředí;  

(c) Dodržovat dráhu z pohledu času a spotřeby 
paliva;  

 

V prostředí obchodní letecké dopravy 
použijte postupy pro vícečlenné posádky, 
včetně principů TEM a CRM, na 
následující:  

(a) Předletová příprava:  

(1) inicializace FMS;  

(2) příprava rádiového a navigačního 
vybavení;  

(3) letová dokumentace;  

(4) výpočet údajů výkonnosti pro 
vzlet.  

(b) Vzlet a stoupání:  

(1) kontroly před vzletem;  

(2) normální vzlety;  

(3) přerušené vzlety;  

(4) vzlety zahrnující mimořádné a 
nouzové situace.  

(c) Cestovní let: nouzové klesání.  

(d) Klesání a přiblížení:  

(1) postupy pro let podle přístrojů;  

(2) vyčkávání;  

(3) přesné přiblížení za použití 
neupravených údajů;  

(4) přesné přiblížení za použití 
letového povelového přístroje;  

(5) přesné přiblížení za použití 
autopilota;  

(6) přiblížení s jedním nepracujícím 
motorem;  

(7) nepřesná přístrojová přiblížení a 
přiblížení okruhem;  
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Odborná 
způsobilost  

Ukazatele výkonnosti Znalosti  Praktické úlohy 

(d) Uvědomovat si stav lidí účastnících se provozu, 
včetně cestujících;  

(e) Rozeznávat, co se pravděpodobně stane, 
plánovat a zůstat ve výhodě;  

(f) Vytvářet scénáře „co – když“ a dělat předběžná 
rozhodnutí;  

(g) Identifikovat hrozby pro bezpečnost letadla a 
lidí.  

Zvládání 
pracovního 
zatížení 

(a) Rozvážný, uvolněný, opatrný a neimpulzivní;  

(b) Připravovat, určovat priority a rozvrhovat úkony 
efektivně;  

(c) Při provádění úkolů efektivně využívat čas;  

(d) Nabízet a přijímat podporu, v případě potřeby 
někoho pověřit a požádat o pomoc včas;  

(e) Pečlivě přezkoumávat a sledovat a křížově 
kontrolovat činnosti;  

(f) Řídit se postupy přiměřeně a důsledně;  

(g) Soustředit se v daném čase na jednu věc, 
zajistit splnění úkolů a nenechat se vyvést z míry;  

(h) Provádět pokyny podle nařízení.  

 

Řešení problému 
a tvorba 
rozhodnutí  

(a) Určit a ověřit, proč jsou věci špatně, a nedělat 
hned závěry nebo předpoklady;  

(b) Snažit se získat přesné a dostatečné informace 
z příslušných zdrojů;  

(c) Vytrvat v práci i přes problém;  

(d) Používat a odsouhlasit vhodný proces tvorby 
rozhodnutí;  

(e) Odsouhlasit základní a potřebná kritéria a 
priority;  

(f) Zvážit tolik možností, kolik je proveditelné;  

(g) Provádět rozhodnutí, když jsou potřeba, 

 

(8) výpočet údajů pro přiblížení a 
přistání;  

(9) opakování okruhu se všemi 
pracujícími motory;  

(10) opakování okruhu s jedním 
nepracujícím motorem;  

(11) střih větru během přiblížení.  

(e) Přistání: přechod z letu podle přístrojů 
na let za viditelnosti po dosažení 
nadmořské výšky nebo výšky rozhodnutí 
či minimální nadmořské výšky nebo výšky 
pro klesání;  

(f) Postupy po přistání a po letu;  

(g) Vybrané nouzové a mimořádné 
postupy.  
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Odborná 
způsobilost  

Ukazatele výkonnosti Znalosti  Praktické úlohy 

přezkoumání a změny, pokud jsou vyžadovány;  

(h) Brát v úvahu rizika, ale zbytečně neriskovat.  

Sledování a 
křížová kontrola  

(a) Sledovat a křížově kontrolovat všechny činnosti; 

(b) Sledovat trajektorii letadla v kritických fázích 
letu;  

(c) Provádět vhodné kroky v reakci na odchylky od 
dráhy letu.  

(a) SOP;  

(b) Systémy letadla;  

(c) Nežádoucí stavy letadla.  

Rozdělování 
úkolů 

(a) Používat SOP jak v roli PF, tak v roli PNF;  

(b) Používá a odpovídá standardními frázemi.  

(a) Role PF a PNF;  

(b) SOP.  

Použití seznamů 
kontrol 
povinných úkonů 

Vhodně používat seznamy kontrol povinných úkonů 
v souladu s SOP.  

(a) SOP;  

(b) Filosofie používání seznamů 
kontrol povinných úkonů.  

Předletové 
instruktáže  

Připravovat a předávat vhodné předletové 
instruktáže.  

(a) SOP;  

(b) Interpretace údajů FMS a letové 
dokumentace.  

Řízení letu (a) Udržovat neustálé povědomí o stavu 
automatizace letadla;  

(b) Řídit automatizaci k dosažení optimální 
trajektorie a minimálního pracovního zatížení;  

(c) Provádět účinné nápravné kroky při anomáliích 
automatických systémů;  

(d) Řídit navigaci letadla, bezpečnou výšku nad 
terénem;  

(e) Řídit stav paliva letadla a provádět příslušné 
kroky.  

(a) Porozumění výkonnosti a 
konfiguraci letadla;  

(b) Systémy;  

(c) SOP;  

(d) Interpretace údajů FMS a letové 
dokumentace;  

(e) Minimální bezpečná výška nad 
terénem;  

(f) Řízení paliva – předpisy IFR a 
VFR.  

Využití FMS Programovat, řídit a sledovat FMS v souladu s SOP. (a) Systémy (FMS);  

(b) SOP;  

(c) Automatizace.  
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Odborná 
způsobilost  

Ukazatele výkonnosti Znalosti  Praktické úlohy 

Normální provoz 
systémů  

Zajišťovat a sledovat normální provoz systémů v 
souladu s SOP.  

(a) Systémy;  

(b) SOP.  

Mimořádné a 
nouzové provozy 
systémů 

(a) Zajišťovat a sledovat mimořádný provoz 
systémů v souladu s SOP;  

(b) Používat elektronické a papírové seznamy 
kontrol povinných úkonů při mimořádných 
událostech v souladu s SOP.  

(a) Systémy;  

(b) SOP;  

(c) Nouzové a mimořádné postupy 
a seznamy kontrol povinných 
úkonů;  

(d) Schopnost vybavit si jednotlivé 
body postupu.  

Prostředí, počasí 
a ATC  

(a) Účinně komunikovat s ATC;  

(b) Předcházet nedorozuměním vyžádáním 
vysvětlení;  

(c) Dodržovat pokyny ATC;  

(d) V hlavě si představit model místního prostředí 
ATC a počasí.  

(a) Systémy;  

(b) SOP;  

(c) Prostředí a frazeologie ATC;  

(d) Postupy pro nebezpečné 
meteorologické podmínky.  

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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FORMULÁŘ OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ VÝCVIKU 

 

OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ VÝCVIKU MCC 

 

Příjmení žadatele:  Jméno(a):  

Typ průkazu 
způsobilosti: 

 Číslo: Stát: 

ME/IR:  NEBO Zkouška dovednosti 
ME/IR: 

 

Vydáno dne:  Uspěl dne:  

 Podpis žadatele: 

 

 

 

 

Uspokojivé ukončení výcviku MCC podle požadavků se osvědčuje níže: 

VÝCVIK 

Výcvik součinnosti vícečlenné posádky byl absolvován v období: 

od: do: v: ATO / provozovatel* 

Místo a datum: 

 

 

 

Podpis vedoucího ATO nebo oprávněného 
instruktora*: 

Typ a číslo průkazu způsobilosti a stát vydání: 

 

 

 

Jméno oprávněného instruktora (velkými 
písmeny): 

* Nehodící se škrtněte 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC1 FCL.740.H(a)(3) Prodloužení platnosti typových kvalifikací – vrtulníky 

Pro započítání přezkoušení odborné způsobilosti mohou být v úvahu brány pouze následující typy 
SEP vrtulníků. Jiné SEP vrtulníky (např. R22 a R44) by neměly být uznávány.  

 

Výrobce Typ vrtulníku a zápis v průkazu způsobilosti 

Agusta-Bell   

SEP  Bell47  

Bell Helicopters   

SEP  Bell47  

Brantley   

SEP  Brantley B2  

Breda Nardi   

SEP  HU269  

Enstrom   

SEP  ENF28  

Hélicoptères Guimbal   

SEP  Cabri G2  

Hiller   

SEP  UH12  

Hughes nebo Schweizer   

SEP  HU269  

Westland   

SEP  Bell47  

 

 

GM1 FCL.720.PL Požadavky na praxi a předpoklady pro vydání typových kvalifikací – 
letadla s pohonem vztlaku 

Doložka kvalifikace pro letadla s pohonem vztlaku k průkazům způsobilosti pro letoun nebo vrtulník 
neuděluje svému držiteli práva létat s vrtulníky, respektive s letouny. 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA I – DODATEČNÉ KVALIFIKACE 

 

AMC1 FCL.800  Kvalifikace pro akrobatické lety 

VÝUKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A LETOVÝ VÝCVIK 

(a) Cílem akrobatického výcviku je kvalifikovat držitele průkazu způsobilosti k provádění 
akrobatických manévrů.  

(b) ATO by měla vydat osvědčení o úspěšném ukončení výcviku pro zapsání do průkazu 
způsobilosti.  

(c) Teoretické znalosti 

Osnovy teoretických znalostí by měly pokrývat zopakování nebo vysvětlení:  

(1) lidských činitelů a omezení lidského těla:  

(i) prostorová dezorientace;  

(ii) letadlová nemoc (kinetóza);  

(iii) namáhání těla a gravitační síly, kladné a záporné;  

(iv) účinky částečného zatemnění vizuálního pole a dočasné ztráty vědomí.  

(2) technických předmětů:  

(i) legislativa týkající se akrobatického létání zahrnující témata životního 
prostředí a hluku;  

(ii) principy aerodynamiky zahrnujících let malou rychlostí, přetažení, vývrtky, 
ploché a v obrácené poloze (na zádech);  

(iii) všeobecná omezení draku a motoru (je-li použitelné).  

(3) omezení platných pro konkrétní kategorii letadel (a typ):  

(i) omezení rychlosti (letoun, vrtulník, TMG a kluzák, podle použitelnosti);  

(ii) násobky zatížení při symetrickém manévru (s ohledem na typ, podle 
použitelnosti);  

(iii) násobky G při klonění (s ohledem na typ, podle použitelnosti).  

(4) akrobatických manévrů a jejich vybrání:  

(i) vstupní parametry;  

(ii) systémy plánování a sled manévrů;  

(iii) výkruty;  

(iv) přemety;  

(v) kombinované manévry;  

(vi) vstup a vybrání z rozvinutých vývrtek, plochých, dynamických a v obrácené 
poloze (na zádech).  

(5) nouzových postupů:  

(i) vybrání z neobvyklých poloh;  
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(ii) výcvik zahrnujícího použití padáku (je-li využíván) a opuštění letadla.  

(d) Letový výcvik 

Úlohy osnov letového výcviku akrobacie by měly být opakovány podle potřeby, dokud žadatel 
nedosáhne bezpečného a způsobilého standardu. Po ukončení letového výcviku by měl být 
pilot-žák schopen provádět samostatný let zahrnující sekvenci akrobatických manévrů. Výcvik 
ve dvojím řízení a samostatné výcvikové lety pod dohledem mohou být přizpůsobeny kategorii 
letadla a omezeny na povolené manévry pro daný typ letadla. Úlohy by měly zahrnovat 
alespoň následující položky praktického výcviku:  

(1) jistota v manévrech a vybráních:  

(i) lety malou rychlostí a přetažení;  

(ii) ostré zatáčky;  

(iii) skluz po křídle;  

(iv) opětovné spuštění motoru za letu (je-li použitelné);  

(v) vývrtky a vybrání;  

(vi) vybrání ze spirálových letů střemhlav;  

(vii) vybrání z neobvyklých poloh.  

(2) akrobatické manévry:  

(i) svíčka;  

(ii) vlny (líná osma);  

(iii) výkruty;  

(iv) přemety;  

(v) let v obrácené poloze;  

(vi) souvrat;  

(vii) překrut.  

 

AMC1 FCL.805  Kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů 

VÝUKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A LETOVÝ VÝCVIK 

(a) Cílem výcviku vlečení je kvalifikovat držitele průkazu způsobilosti k vlečení transparentů nebo 
kluzáků.  

(b) ATO by měla vydat osvědčení o úspěšném ukončení výcviku, které může být použito pro 
zápis do průkazu způsobilosti.  

(c) Teoretické znalosti: vlečení kluzáků 

Osnovy teoretických znalostí pro vlečení kluzáků by měly pokrývat zopakování nebo 
vysvětlení:  

(1) předpisů týkajících se letů s vlekem;  

(2) zařízení pro vlečení;  

(3) technik vlečení kluzáků, včetně:  

(i) signálů a postupů komunikace;  
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(ii) vzletu (normální a s bočním větrem);  

(iii) postupů vypouštění za letu;  

(iv) klesání ve vleku;  

(v) postupu odpoutání kluzáku;  

(vi) postupu odhození vlečného lana;  

(vii) přistání s připojeným vlečným lanem (je-li použitelné);  

(viii) nouzových postupů během vleku, včetně poruch zařízení;  

(ix) bezpečnostních postupů;  

(x) letové výkonnosti příslušného typu letadla při vlečení kluzáků;  

(xi) sledování okolí a předcházení srážkám;  

(xii) výkonnostních údajů kluzáků, včetně:  

(A) vhodných rychlostí;  

(B) charakteristik přetažení v zatáčkách.  

(d) Teoretické znalosti: vlečení transparentů 

Osnovy teoretických znalostí pro vlečení transparentů by měly pokrývat zopakování nebo 
vysvětlení:  

(1) předpisů týkajících se vlečení transparentů;  

(2) zařízení pro vlečení transparentů;  

(3) spolupráce s pozemním personálem;  

(4) předletových postupů;  

(5) technik vlečení transparentů, včetně:  

(i) vzletu a vypuštění;  

(ii) manévrů zvednutí transparentu;  

(iii) letu s transparentem ve vleku;  

(iv) postupu odhození;  

(v) přistání s transparentem ve vleku (je-li použitelné);  

(vi) nouzových postupů během vleku, včetně poruch zařízení;  

(vii) bezpečnostních postupů;  

(viii) letové výkonnosti příslušného typu letadla při vlečení těžkého nebo lehkého 
transparentu;  

(ix) předcházení přetažení během vlečení.  

(e) Letový výcvik: vlečení kluzáků  

Úlohy osnov výcviku vlečení pro vlečení kluzáků by měly být opakovány podle potřeby, dokud 
žák nedosáhne bezpečného a způsobilého standardu, a měly by zahrnovat alespoň 
následující položky praktického výcviku:  

(1) postupy vzletu (vzlety normální a s bočním větrem);  
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(2) 360° okruhy ve vleku s příčným náklonem 30° a více;  

(3) klesání ve vleku;  

(4) postup vypnutí kluzáku;  

(5) přistání s připojeným vlečným lanem (je-li použitelné);  

(6) postupu odhození vlečného lana za letu;  

(7) nouzové postupy (simulace);  

(8) signály a komunikace během vlečení.  

(f) Letový výcvik: vlečení transparentů 

Úlohy osnov výcviku vlečení pro vlečení transparentů by měly být opakována podle potřeby, 
dokud žák nedosáhne bezpečného a způsobilého standardu, a měly by zahrnovat alespoň 
následující položky praktického výcviku:  

(1) manévry zvednutí;  

(2) techniky vlečení za letu;  

(3) postupy odhození;  

(4) let na kriticky nízkých rychlostech;  

(5) manévry vyžadující maximální výkonnost;  

(6) nouzové manévry zahrnující poruchy zařízení (simulované);  

(7) bezpečnostní postupy pro vlečení konkrétního transparentu;  

(8) opakování okruhu s připojeným transparentem;  

(9) ztrátu výkonu motoru s připojeným transparentem (simulovanou). 

 

AMC1 FCL.810(b) Kvalifikace pro let v noci 

KURZ K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PRO LET V NOCI PRO PPL(H) 

(a) Cílem kurzu je kvalifikovat držitele PPL(H) k výkonu práv daných průkazem způsobilosti 
v noci.  

(b) ATO by měla vydat osvědčení o úspěšném ukončení výcviku, které může být použito pro 
zápis do průkazu způsobilosti.  

(c) Teoretické znalosti 

Osnovy teoretických znalostí by měly pokrývat zopakování nebo vysvětlení:  

(1) nočních minim VMC;  

(2) pravidel řízení vzdušného prostoru v noci a dostupných zařízení;  

(3) letištních pravidel pro pozemní návěstidla, osvětlení RWY, přistávací plochy a 
překážek;  

(4) polohových světel letadla a pravidel předcházení srážkám;  

(5) fyziologických stránek vidění a orientace v noci;  

(6) nebezpečí dezorientace v noci;  
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(7) nebezpečí zhoršení počasí v noci;  

(8) systémy nebo funkce přístrojů a jejich poruchy;  

(9) osvětlení přístrojů a systémů nouzového osvětlení pilotního prostoru;  

(10) značení mapy pro použití ve světle pilotního prostoru;  

(11) principů praktické navigace;  

(12) principů rádiové navigace;  

(13) plánování a použití bezpečné výšky;  

(14) nebezpečí podmínek námrazy, manévry vyhnutí se a únikové manévry.  

(d) Letový výcvik 

Úlohy osnov letů pro kvalifikaci pro let v noci by měly být opakovány podle potřeby, dokud žák 
nedosáhne bezpečného a způsobilého standardu:  

(1) Ve všech případech by měla být provedeny úlohy 4 až 6 osnov letů pro kvalifikaci pro 
let v noci. 

(2) V případě úloh 1 až 3 může být až 50 % požadovaného letového výcviku provedeno 
na FSTD(H). Nicméně všechny položky v rámci každé úlohy by měly být provedeny 
ve vrtulníku během letu.  

(3) Položky označené (*) by měly být provedeny za simulovaných podmínek IMC a měly 
by být prováděny za denního světla.  

(4) Letové úlohy by měly zahrnovat:  

(i) Úloha 1:  

(A) zopakujte základní manévry při letu pouze podle přístrojů*;  

(B) vysvětlete a předveďte přechod z letu za viditelnosti na let podle 
přístrojů*;  

(C) vysvětlete a zopakujte vybrání z neobvyklých poloh pouze podle 
přístrojů*.  

(ii) Úloha 2:  

Vysvětlete a předveďte použití radionavigačních prostředků při letu pouze 
podle přístrojů, zahrnující zjištění a sledování polohy*.  

(iii) Úloha 3:  

Vysvětlete a předveďte použití radarové podpory*.  

(iv) Úloha 4:  

(A) vysvětlete a předveďte použití a nastavení přistávacího světla;  

(B) vysvětlete a předveďte noční visení:  

(a) výše a pomaleji než ve dne;  

(b) vyhnutí se nechtěným bočním a zpětným pohybům.  

(C) vysvětlete a předveďte techniky nočního vzletu;  

(D) vysvětlete a předveďte techniku nočního okruhu;  
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(E) vysvětlete a předveďte noční přiblížení (konstantní úhel) s pomocí a 
bez pomoci vizuálních prostředků pro přiblížení na:  

(a) heliporty;  

(b) osvětlené dotykové zóny.  

(F) procvičte vzlety, okruhy a přiblížení;  

(G) vysvětlete a předveďte noční nouzové postupy zahrnující:  

(a) simulovanou poruchu motoru (má být ukončena opětovným 
získáním výkonu v bezpečné výšce);  

(b) simulovanou poruchu motoru, včetně přiblížení a přistání 
s jedním motorem (SE) (pouze u vícemotorových (ME) 
vrtulníků);  

(c) simulovaný neúmyslný vlet do podmínek IMC (ne v úseku 
před poslední zatáčkou nebo konečného přiblížení);  

(d) simulovanou poruchu hydraulického řízení (zahrnující 
přistání);  

(e) poruchu vnitřního a vnějšího osvětlení;  

(f) další selhání a nouzové postupy požadované letovou 
příručkou letadla.  

(v) Úloha 5:  

Samostatné noční okruhy.  

(vi) Úloha 6:  

(A) vysvětlete a předveďte metody nočního přeletu;  

(B) procvičte noční přelet s dvojím řízením a jako SPIC na uspokojivou 
úroveň.  

 

AMC1 FCL.815  Kvalifikace pro let v horském terénu 

VÝUKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ A LETOVÝ VÝCVIK 

 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

KOLA LYŽE 

1. Vybavení 

W.1.1 Osobní vybavení pro let 

W.1.2 Vybavení letadla pro let  

S.1.1 Osobní vybavení pro let 

S.1.2 Vybavení letadla pro let 

2. Techniky vzletu 

W.2.1 Technika přiblížení a přistání v horském 
terénu 

W.2.2 Techniky zatáčení na různých profilech 
RWY 

W.2.3 Technika vzletu  

W.2.4 Výkonnost letadla a motoru v závislosti na 
nadmořské výšce 

S.2.1 Technika přiblížení a přistání v horském 
terénu 

S.2.2 Technika přistání na lyžích 

S.2.3 Techniky zatáčení na lyžích v závislosti na 
vlastnostech sněhu 

S.2.4 Technika vzletu z povrchu pokrytého 
sněhem 
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S.2.5. Výkonnost letadla a motoru v závislosti na 
nadmořské výšce 

3. Pravidla 

W.3.1 Kvalifikace pro let v horském terénu 

W.3.2 Pravidla přeletu 

W.3.3 Klasifikace povrchů 

W.3.4 Odpovědnosti PIC 

W.3.5 Odpovědnosti řídícího pracovníka na zemi 

W.3.6 Letový plán 

S.3.1 Kvalifikace pro let v horském terénu 

S.3.2 Pravidla přeletu 

S.3.3 Klasifikace povrchů 

S.3.4 Odpovědnosti PIC 

S.3.5 Odpovědnosti řídícího pracovníka na zemi 

S.3.6 Letový plán 

S.3.7 Certifikace letounů s připevněnými lyžemi 

4. Meteorologie 

W.4.1 Pohyby vzduchových hmot 

W.4.2 Důsledky pro let 

W.4.3 Vliv reliéfu na pohyb vzduchových hmot 

W.4.4 Výškopis 

S.4.1 Pohyby vzduchových hmot 

S.4.2 Důsledky pro let 

S.4.3 Vliv reliéfu na pohyb vzduchových hmot 

S.4.4 Výškopis 

5. Lidská výkonnost a omezení 

W.5.1 Chlad 

W.5.2 Strava 

W.5.3 Hypoxie 

W.5.4 Intenzita záření 

W.5.5 Žízeň 

W.5.6 Únava 

W.5.7 Účinky turbulence ve výšce  

S.5.1 Chlad 

S.5.2 Strava 

S.5.3 Hypoxie  

S.5.4 Intenzita záření 

S.5.5 Žízeň 

S.5.6 Únava 

S.5.7 Účinky turbulence ve výšce  

6. Navigace 

W.6.1 Postup letu 

W.6.2 Navigace výpočtem 

W.6.3 Dráha nad reliéfem 

W.6.4 Postup v údolích  

W.6.5 Zjištění překážek (vedení vysokého napětí, 
sedačkových lanovek, lan apod.) 

S.6.1 Postup letu 

S.6.2 Navigace výpočtem 

S.6.3 Dráha nad reliéfem 

S.6.4 Postup v údolích 

S.6.5 Zjištění překážek (vedení vysokého napětí, 
sedačkových lanovek, lan apod.) 

7. Zvláštní úlohy 

 S.7.1 Znalost sněhu a posouzení vlastností 
sněhu za letu 

S.7.2 Znalost ledovce 

S.7.3 Životnost ledovce  

S.7.4 Tvorba trhlin 

S.7.5 Sněžné mosty  

S.7.6 Laviny 

8. Přežití 

 S.8.1 Možnosti přežití (psychologické stránky)  

S.8.2 Použití vybavení 

S.8.3 Odstranění sněhu z letadla 

S.8.4 Postavení přístřeší 

S.8.5 Jak jíst a dávkovat jídlo 
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LETOVÝ VÝCVIK 

KOLA  LYŽE 

I. – Navigace  

W.I.1 Techniky letu v údolích 

W.I.2 Let přes horské průsmyky a hřebeny 

W.I.3 U-zatáčka v úzkých údolích 

W.I.4 Volba dráhy letu na základě výzkumu volné 
atmosféry 

W.I.5 Čtení mapy 

S.I.I Techniky letu v údolích 

S.I.2 Let přes horské průsmyky a hřebeny 

S.I.3 U-zatáčka v úzkých údolích 

S.I.4 Volba dráhy letu na základě výzkumu volné 
atmosféry 

S.I.5 Čtení mapy 

II. – Přílet a průzkum 

W.II.1 Volba nadmořské výšky příletu 

W.II.2 Volba uspořádání příletu a přeletu 

W.II.3 Volba přistávacího obrazce 

W.II.4 Povědomí o výzkumu volné atmosféry 

W.II.5 Vyhodnocení délky RWY 

W.II.6 Vyhodnocení profilu RWY (spád a příčný 
sklon)  

W.II.7 Předcházení srážkám  

W.II.8 Rozlišení referencí pro přistání (bodu 
dotyku)  

W.II.9 Určení nadmořské výšky tratě okruhu 

W.II.10 Volba konečné rychlosti v závislosti na 
profilu RWY 

S.II.1 Volba nadmořské výšky příletu 

S.II.2 Volba uspořádání příletu a přeletu 

S.II.3 Popis uspořádání letištního okruhu 

S.II.4 Povědomí o výzkumu volné atmosféry 

S.II.5 Vyhodnocení délky RWY 

S.II.6 Vyhodnocení profilu RWY (spád a příčný 
sklon)  

S.II.7 Předcházení srážkám  

S.II.8 Rozlišení referencí pro přistání (bodu 
dotyku) 

S.II.9 Určení nadmořské výšky tratě okruhu 

S.II.10 Volba konečné rychlosti v závislosti na 
profilu RWY 

S.II.11 Volba osy pro vzlet 

S.II.12 Volba osy pro přistání 

S.II.13 Volba parkovací plochy 

S.II.14 Pozorování překážek na zemi (trhlin, 
sněhových mostů, lavin)  

S.II.15 Odhad vlastností sněhu 

S.II.16 Pozorování možnosti dosažení úkrytu 
z oblasti přistání 

III. – Přiblížení a přistání 

W.III.1 Nadmořská výška přistávacího obrazce 

W.III.2 Přesnost letu podél dráhy přistání 

W.III.3 Korekce na dráze přistání (přesnost a 
účinnost)  

W.III.4 Přistání (přesnost podrovnání a bodu 
dotyku)  

W.III.5 Pojíždění (využití výkonu motoru) na 
různých profilech  

W.III.6 Parkování letadla (v závislosti na profilu 
RWY, provozu, apod.)  

S.III.1 Nadmořská výška přistávacího obrazce 

S.III.2 Přesnost letu podél dráhy přistání 

S.III.3 Korekce na dráze přistání (přesnost a 
účinnost)  

S.III.4 Přistání (přesnost podrovnání a bodu 
dotyku) 

S.III.5 Pojíždění letadla n a různém sněhu a 
různých profilech RWY 

S.III.6 Parkování letadla (v závislosti na 
vlastnostech sněhu a profilu odbavovací plochy)  

S.III.7 Zatáčení na sněhu různých vlastností a 
různých profilech země 

IV. – Vzlet 

W.IV.1 Bezpečnostní kontroly před vzletem  

W.IV.2 Zajetí na RWY 

W.IV.3 Kontrola osy RWY během vzletu  

S. IV.1 Bezpečnostní kontroly před vzletem 

S.IV.2 Zajetí na RWY  

S.IV.3 Kontrola osy RWY během vzletu 
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W.IV.4 Volba a použití vizuálních referencí osy 
RWY 

S.IV.4 Volba a použití vizuálních referencí osy 
RWY 

S.IV.5 Zrychlení v závislosti na vlastnostech 
sněhu 

S.IV.6 Krátký vzlet 

S.IV.7 Vzlet bez smyku lyží 

V. – Přežití 

 S.V.1 Použití sněžnic 

S.V.2 Použití značení polohy 

 

AMC2 FCL.815  Kvalifikace pro let v horském terénu 

ZKOUŠKA DOVEDNOSTI A PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  

Zkouška dovednosti pro vydání nebo přezkoušení odborné způsobilost pro prodloužení platnosti nebo 
obnovu kvalifikace pro let v horském terénu by měly obsahovat následující součásti:  

(a) ústní zkoušku 

Tato část by měla být provedena před letem a měla by pokrývat všechny související části 
teoretických znalostí. Měla by být položena alespoň jedna otázka pro každou z následujících 
částí:  

(1) zvláštní vybavení pro let v horském terénu (osobní a letadla);  

(2) pravidla pro let v horském terénu.  

Pokud ústní zkouška odhalí nedostatek teoretických znalostí, neměla by být provedena letová 
zkouška a zkouška dovednosti je neúspěšná.  

(b) praktickou zkoušku dovednosti 

Během letové zkoušky by měla být pro rozpoznání, přiblížení a vzlet použita dvě místa odlišná 
od letiště odletu. Pro kvalifikaci pro let v horském terénu s lyžemi nebo pro rozšíření 
kvalifikace z kol na lyže by měl být jedním ze těchto dvou odlišných míst ledovec. 

 

AMC1 FCL.820  Kvalifikace pro zkušební létání 

VÝCVIKOVÝ KURZ 

VŠEOBECNĚ 

(a) Výcvik založený na odborné způsobilosti:  

(1) Výcvikové kurzy pro kvalifikaci pro zkušební létání by měly být založeny na odborné 
způsobilosti. Program výcviku by měl co možná nejvíce sledovat osnovy načrtnuté 
níže, ale může být přizpůsoben s ohledem na předchozí úroveň praxe, dovednosti a 
teoretických znalostí žadatele.  

(2) Rovněž by mělo být vyjádřeno, že níže uvedené osnovy předpokládají, že vhodná 
praxe s letovými zkouškami bude získána následně po účasti v kurzu. Pokud by již 
žadatel měl významnou praxi, potom by tato praxe měla být zvážena a je možné, aby 
byl obsah kurzu zredukován v oblastech, v nichž už byla praxe získána.  

(3) Dále by mělo být poznamenáno, že kvalifikace pro zkušební létání jsou specifické 
zároveň pro určitou kategorii letadla (letouny nebo vrtulníky) a pro určitou kategorii 
letových zkoušek (kategorie 1 a 2). Tudíž pokud si držitelé kvalifikace pro zkušební 
létání přejí rozšířit svá práva na další kategorie letadel nebo další kategorie letových 
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zkoušek (týká se pouze držitelů kvalifikace pro zkušební létání kategorie 2, jelikož 
kvalifikace pro zkušební létání kategorie 1 zahrnuje práva pro letové zkoušky 
kategorie 2), nemělo by být vyžadováno, aby absolvovali stejný kurz jako žadatel „ab 
intio“. V těchto případech by měla ATO vytvořit zvláštní „překlenovací kurzy“ 
s ohledem na výše zmíněné principy.  

(4) Aby byla předchozí praxe žadatele řádně zvážena, měl by žadatel provést 
předvstupní posouzení svých dovedností, na jehož základě ATO může hodnotit 
úroveň žadatele a lépe mu přizpůsobit kurz. Tudíž osnovy uvedené níže by měly být 
brány spíše jako seznam individuálních prokazatelných odborných způsobilostí a 
kvalifikací, než jako seznam povinných předmětů výcviku.  

(b) Průběžné hodnocení 

Výcvikové kurzy pro kvalifikaci pro zkušební létání by měly být postaveny na modelu 
průběžného hodnocení, aby bylo zaručeno, že úspěšné ukončení kurzu zajišťuje, že žadatel 
dosáhl takové úrovně odborné způsobilosti (jak teoretické, tak praktické), že mu má být 
vydána kvalifikace pro zkušební létání.  

OBSAH KURZU 

(c) Navíc by se měl obsah kurzů lišit s ohledem na to, zda se žadatel snaží získat práva 
kvalifikace pro zkušební létání kategorie 1 nebo 2, stejně jako na příslušnou kategorii letadla a 
úroveň jeho složitosti. Aby byly tyto okolnosti lépe zohledněny, byly výcvikové kurzy pro 
kvalifikaci pro zkušební létání rozděleny do dvou úrovní:  

(1) kurzy úrovně 1 platí pro kvalifikace pro zkušební létání kategorie 1 na:  

(i) vrtulnících certifikovaných podle standardů CS-27 nebo CS-29 nebo 
rovnocenných předpisů letové způsobilosti;  

(ii) letouny certifikované podle:  

(A) standardů CS-25 nebo rovnocenných předpisů letové způsobilosti; 
nebo 

(B) standardů CS-23 nebo rovnocenných předpisů letové způsobilosti, 
v rámci kategorie pro sběrnou dopravu nebo mající MD nad 0,6 nebo 
maximální dostup nad 25 000 ft.  

(2) výcvikové kurzy úrovně 2 platí pro:  

(i) kvalifikace pro zkušební létání kategorie 2 pro:  

(A) vrtulníky certifikované podle standardů CS-27 nebo CS-29 nebo 
rovnocenných předpisů letové způsobilosti;  

(B) letouny certifikované podle:  

(a) standardů CS-25 nebo rovnocenných předpisů letové 
způsobilosti; nebo 

(b) standardů CS-23 nebo rovnocenných předpisů letové 
způsobilosti (včetně těch, které jsou uvedeny v bodě 
(c)(1)(ii)(B)), s výjimkou letounů s maximální vzletovou 
hmotností menší než 2 000 kg.  

(ii) letové zkoušky kategorie 1 pro letouny certifikované podle standardů CS-23, 
s maximální vzletovou hmotností větší než 2 000 kg, s výjimkou těch, které 
jsou uvedeny v bodě (c)(1)(ii)(B) (které jsou předmětem kurzů úrovně 1).  

LETOUNY 

(d) Kurzy úrovně 1 pro letouny 
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(1) Tyto kurzy by měly zahrnovat přibližně:  

(i) 350 hodin pozemního výcviku;  

(ii) 100 hodin výcviku zkušebního létání, během kterých by mělo být alespoň 15 
letů provedeno bez instruktora na palubě;  

(iii) principy řízení zkušebních letů a řízení rizik a bezpečnosti by měly být 
nedílnou součástí celého kurzu. Navíc by měly být vyučovány principy a 
metody použitelné pro certifikační činnosti, stejně jako posuzování 
bezpečnosti.  

(2) Tyto kurzy by měly zahrnovat výcvik na nejméně 10 různých typech letounů, z nichž 
by měl být alespoň jeden certifikován podle standardů CS-25 nebo rovnocenných 
předpisů letové způsobilosti. 

(3) Vyžaduje se, aby žák během kurzu vypracoval alespoň pět průkazných zpráv o letové 
zkoušce.  

(4) Žák by měl být hodnocen prostřednictvím zkoušek ze všech témat teoretických 
znalostí a ihned po ukončení osnov absolvovat závěrečnou letovou zkoušku.  

(5) Osnova. Kurz by měl pokrývat následující témata:  

 

ÚROVEŇ 1 – LETOUNY  

Teoretické znalosti (a) aerodynamika;  

(b) stabilita a vlastnosti řízení nebo ovladatelnost;  

(c) motory a výkonnost;  

(d) měření a přístrojové vybavení pro letové zkoušky (včetně 
telemetrie).  

(a) výkonnost:  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

(1) kalibrace vzdušné rychlosti;  

(2) stoupání ME;  

(3) vzlet a přistání, včetně 
turbovrtulového nebo 
turbodmychadlového OEI.  

(b) motory Omezení a obálka opětovného 
spuštění za letu turbovrtulového a 
turbodmychadlového motoru 

(c) ovladatelnost 

(měly by být 
vypracovány nejméně 
dvě zprávy o letové 
zkoušce)  

(1) vlastnosti řízení letu;  

(2) podélná ovladatelnost;  

(3) podélná manévrovací stabilita;  

(4) vzlet a přistání MET nebo 
turbodmychadlového ME, včetně 
vmcq a vmu;  

(5) příčná, směrová ovladatelnost;  

(6) hodnocení ovladatelnosti;  

(7) ukázkové lety měnitelné stability 
včetně HOFCS;  

(8) přetažení;  

(9) vývrtky;  

(10) vmca.  

Techniky letových zkoušek a 
letový výcvik 

(d) systémy  

(měla by být 
vypracována nejméně 

Nejméně tři různé systémy, například:  

(1) autopilot nebo AFCS;  

(2) hodnocení kabiny vybavené 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

248 

jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

zobrazovači;  

(3) radionavigace, kvalifikace přístrojů 
a integrovaná avionika;  

(4) TAWS;  

(5) ACAS.  

(e) certifikační zkouška vysokých rychlostí 

(f) závěrečná hodnotící úloha (měla by být vypracována zpráva 
o letové zkoušce)  

 

(e) Kurzy úrovně 2 pro letouny  

(1) Tyto kurzy by měly zahrnovat přibližně:  

(i) 150 hodin pozemního výcviku;  

(ii) 50 výcviku zkušebního létání, během kterých by mělo být alespoň osm letů 
provedeno bez instruktora na palubě.  

Principy řízení zkušebních letů a řízení rizik a bezpečnosti by měly být nedílnou 
součástí celého kurzu. Navíc by měly být vyučovány principy a metody použitelné pro 
certifikační činnosti, stejně jako posuzování bezpečnosti. 

(2) Tyto kurzy by měly zahrnovat výcvik na nejméně sedmi různých typech letounů, 
z nichž by měl být alespoň jeden certifikován podle standardů CS-25 nebo 
rovnocenných předpisů letové způsobilosti. 

(3) Vyžaduje se, aby žák během kurzu vytvořil alespoň tři průkazné zprávy o letové 
zkoušce. 

(4) Žák by měl být hodnocen prostřednictvím zkoušek ze všech témat teoretických 
znalostí a ihned po ukončení osnov absolvovat závěrečnou letovou zkoušku. 

(5) Osnova. Kurz by měl pokrývat následující témata:  

 

ÚROVEŇ 2 – LETOUNY  

Teoretické znalosti (a) aerodynamika;  

(b) stabilita a vlastnosti řízení nebo ovladatelnost;  

(c) motory a výkonnost;  

(d) měření a přístrojové vybavení pro letové zkoušky (včetně 
telemetrie).  

(a) výkonnost:  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

(1) kalibrace vzdušné rychlosti;  

(2) stoupání ME;  

(3) vzlet a přistání MET nebo 
turbodmychadlového ME.  

Techniky letových zkoušek a 
letový výcvik 

(b) ovladatelnost (1) vlastnosti řízení letu;  

(2) podélná statická, dynamická 
stabilita a vlastnosti řízení nebo 
ovladatelnost;  

(3) příčná, směrová stabilita, vlastnosti 
řízení nebo ovladatelnost;  

(4) přetažení;  

(5) vývrtky.  
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(c) systémy  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

Nejméně tři různé systémy, například:  

(1) autopilot nebo AFCS;  

(2) hodnocení kabiny vybavené 
zobrazovači;  

(3) radionavigace, kvalifikace přístrojů 
a integrovaná avionika;  

(4) TAWS;  

(5) ACAS.  

(d) závěrečná hodnotící úloha (měla by být vypracována zpráva o 
letové zkoušce)  

 

VRTULNÍKY 

(f) Kurzy úrovně 1 pro vrtulníky 

(1) Tyto kurzy by měly zahrnovat přibližně:  

(i) 350 hodin pozemního výcviku;  

(ii) 100 hodin výcviku zkušebního létání, během kterých by mělo být alespoň 20 
letů provedeno bez instruktora na palubě.  

Principy řízení zkušebních letů a řízení rizik a bezpečnosti by měly být nedílnou 
součástí celého kurzu. Navíc by měly být vyučovány principy a metody použitelné pro 
certifikační činnosti, stejně jako posuzování bezpečnosti. 

(2) Tyto kurzy by měly zahrnovat výcvik na nejméně osmi různých typech vrtulníků, 
z nichž by měl být alespoň jeden certifikován podle standardů CS-29 nebo 
rovnocenných předpisů letové způsobilosti. 

(3) Vyžaduje se, aby žák během kurzu vytvořil alespoň pět průkazných zpráv o letové 
zkoušce. 

(4) Žák by měl být hodnocen prostřednictvím zkoušek ze všech témat teoretických 
znalostí a ihned po ukončení osnov absolvovat závěrečnou letovou zkoušku. 

(5) Osnova. Kurz by měl pokrývat následující témata:  

 

ÚROVEŇ 1 – VRTULNÍKY  

Teoretické znalosti (a) aerodynamika;  

(b) stabilita a vlastnosti řízení nebo ovladatelnost;  

(c) motory a výkonnost;  

(d) měření a přístrojové vybavení pro letové zkoušky (včetně 
telemetrie).  

(a) výkonnost:  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce) 

(1) kalibrace vzdušné rychlosti;  

(2) vodorovný let, stoupání a klesání, 
vlastnosti při svislém letu a visení. 

(b) motory  (1) digitální regulace motorů;  

(2) hodnocení turbínového nebo 
pístového motoru.  

Techniky letových zkoušek a 
letový výcvik 

(c) ovladatelnost (1) vlastnosti řízení letu;  
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(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

(2) podélná statická, dynamická 
stabilita a vlastnosti řízení nebo 
ovladatelnost;  

(3) příčná, směrová stabilita a 
vlastnosti řízení nebo 
ovladatelnost;  

(4) ADS 33;  

(5) hodnocení houpavého rotoru;  

(6) hodnocení tuhého rotoru;  

(7) ukázkové lety měnitelné stability 
včetně HOFCS.  

(d) systémy  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

Nejméně tři různé systémy, například:  

(1) systémy řízení navigace;  

(2) autopilot nebo AFCS;  

(3) prostředky pro noční vidění nebo 
elektrooptika;  

(4) hodnocení kabiny vybavené 
zobrazovači;  

(e) obálka výšek a rychlostí letu a EOL, včetně opětovného 
spuštění za letu 

(f) postupy pro kategorii A 

(g) vibrace a seřízení rotoru 

(h) režim autorotace 

(i) závěrečná hodnotící úloha (měla by být vypracována zpráva 
o letové zkoušce) 

 

(g) Kurzy úrovně 2 pro vrtulníky 

(1) Tyto kurzy by měly zahrnovat přibližně:  

(i) 150 hodin pozemního výcviku;  

(ii) 50 hodin výcviku zkušebního létání, během kterých by mělo být alespoň osm 
letů provedeno bez instruktora na palubě.  

Principy řízení zkušebních letů a řízení rizik a bezpečnosti by měly být nedílnou 
součástí celého kurzu. Navíc by měly být vyučovány principy a metody použitelné pro 
certifikační činnosti, stejně jako posuzování bezpečnosti. 

(2) Tyto kurzy by měly zahrnovat výcvik na nejméně čtyřech různých typech vrtulníků, 
z nichž by měl být alespoň jeden certifikován podle standardů CS-29 nebo 
rovnocenných předpisů letové způsobilosti.  

(3) Vyžaduje se, aby žák během kurzu vytvořil alespoň tři průkazné zprávy o letové 
zkoušce. 

(4) Žák by měl být hodnocen prostřednictvím zkoušek ze všech témat teoretických 
znalostí a ihned po ukončení osnov absolvovat závěrečnou letovou zkoušku. 

(5) Osnova. Kurz by měl pokrývat následující témata:  
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ÚROVEŇ 2 – VRTULNÍKY  

Teoretické znalosti (a) aerodynamika;  

(b) stabilita a vlastnosti řízení nebo ovladatelnost;  

(c) motory a výkonnost;  

(d) měření a přístrojové vybavení pro letové zkoušky (včetně 
telemetrie).  

(a) výkonnost:  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

(1) kalibrace vzdušné rychlosti;  

(2) vodorovný let, stoupání a klesání, 
vlastnosti při svislém letu a visení.  

(b) motory  (1) digitální regulace motorů;  

(2) hodnocení turbínového nebo 
pístového motoru.  

(c) ovladatelnost (1) vlastnosti řízení letu;  

(2) podélná statická, dynamická 
stabilita a vlastnosti řízení nebo 
ovladatelnost;  

(3) příčná, směrová stabilita a 
vlastnosti řízení nebo 
ovladatelnost.  

(d) systémy  

(měla by být 
vypracována nejméně 
jedna zpráva o letové 
zkoušce)  

Nejméně tři různé systémy, například:  

(1) systémy řízení navigace;  

(2) autopilot nebo AFCS;  

(3) prostředky pro noční vidění nebo 
elektrooptika;  

(4) hodnocení kabiny vybavené 
zobrazovači.  

(e) vibrace a seřízení rotoru 

Techniky letových zkoušek a 
letový výcvik 

(f) závěrečná hodnotící úloha (měla by být vypracována zpráva 
o letové zkoušce) 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA J – INSTRUKTOŘI 

 

GM1 FCL.900  Osvědčení instruktora 

VŠEOBECNĚ 

(a) Je uznáváno devět kategorií instruktorů:  

(1) osvědčení FI: letoun (FI(A)), vrtulník (FI(H)), vzducholoď (FI(As)), kluzák (FI(S)) a 
balón (FI(B));  

(2) osvědčení TRI: letoun (TRI(A)), vrtulník (TRI(H)), letadlo s pohonem vztlaku 
(TRI(PL));  

(3) osvědčení CRI: letoun (CRI(A));  

(4) osvědčení IRI: letoun (IRI(A)), vrtulník (IRI(H)) a vzducholoď (IRI(As));  

(5) osvědčení SFI: letoun (SFI(A)), vrtulník (SFI(H)) a letadlo s pohonem vztlaku 
(SFI(PL));  

(6) osvědčení MCCI: letouny (MCCI(A)), vrtulníky (MCCI(H)), letadla s pohonem vztlaku 
(MCCI(PL)) a vzducholodě (MCCI(As));  

(7) osvědčení STI: letoun (STI(A)) a vrtulník (STI(H));  

(8) osvědčení MI: (MI);  

(9) osvědčení FTI: (FTI).  

(b) Pro kategorie (1) až (4) a pro kategorie (8) a (9) je potřeba, aby byl žadatel držitelem průkazu 
způsobilosti pilota. Pro kategorie (5) až (7) není průkaz způsobilosti potřeba, stačí pouze 
osvědčení instruktora.  

(c) Osoba může být držitelem více než jednoho osvědčení instruktora.  

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

(a) Při zavádění nového letadla nemusí být možné vyhovět požadavkům, jako je být držitelem 
průkazu způsobilosti a kvalifikace rovnocenné té, pro niž má být prováděn výcvik nebo mít 
odpovídající letovou praxi. V tomto případě, aby mohly být žadatelům o průkazy způsobilosti 
nebo kvalifikace poskytnuty první výcvikové kurzy pro tato letadla, potřebují příslušné úřady 
možnost vydat zvláštní osvědčení, které nemusí vyhovovat požadavkům stanoveným v této 
hlavě. 

(b) Příslušný úřad by měl tato osvědčení dát pouze držitelům jiných osvědčení instruktora. Jak je 
to jen možné, přednost by měla být dána osobám s nejméně 100 hodinami praxe na 
podobných typech nebo třídách letadel.  

(c) Při zavádění nového typu letadla do letadlového parku provozovatele, který již v členském 
státě existuje, by měl příslušný úřad udělovat zvláštní osvědčení pouze žadateli, který je na 
tomto letadle kvalifikován jako PIC. 

(d) Osvědčení by mělo mít pokud možno omezenou platnost na dobu potřebnou pro kvalifikaci 
prvních instruktorů pro nové letadlo v souladu s touto hlavou, ale v žádném případě by neměla 
jeho platnost přesáhnout předpisem stanovený 1 rok. 
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AMC1 FCL.920  Odborná způsobilost instruktora a hodnocení 

(a) Výcvik by měl být jak teoretický, tak praktický. Praktické prvky by měly zahrnovat rozvoj 
zvláštních dovedností instruktora, zvláště v oblasti vyučování a hodnocení zvládání hrozeb a 
chyb a CRM.  

(b) Výcvik a hodnocení instruktorů by měly být prováděny v porovnání s následujícími standardy 
výkonnosti:  

 

Odborná způsobilost Výkonnost  Znalosti  

Příprava materiálů (a) zajišťuje odpovídající 
zařízení;  

(b) připravuje materiály pro 
předletovou instruktáž;  

(c) ovládá dostupné nástroje.  

(a) porozumění cílům;  

(b) dostupné nástroje;  

(c) metody výcviku založené na 
kvalifikovanosti.  

Vytváření prostředí vhodného 
pro výuku 

(a) stanovuje doporučení, roli 
vytvářející příslušné chování;  

(b) objasňuje role;  

(c) stanovuje cíle;  

(d) zjišťuje a podporuje potřeby 
účastníků výcviku.  

(a) překážky ve výuce;  

(b) styly učení se.  

Předávání znalostí (a) komunikuje jasně;  

(b) vytváří a udržuje realistický 
přístup;  

(c) hledá příležitosti pro výcvik. 

metody výuky.  

Začlenění problematiky TEM 
nebo CRM  

propojuje problematiku TEM 
nebo CRM s technickým 
výcvikem.  

HF, TEM nebo CRM.  

Organizace času s cílem 
dosáhnout cílů výcviku 

rozvrhuje dobu příslušnou 
k dosažení cíle kvalifikovanosti.  

časové rozvržení osnovy.  

Postupy vedoucí k usnadnění 
učení 

(a) povzbuzuje účastníka 
výcviku spoluúčastí;  

(b) projevuje motivaci, 
trpělivost, sebejistotu, asertivní 
chování;  

(c) provádí osobní vyučování;  

(d) povzbuzuje vzájemnou 
podporou.  

(a) usnadňování;  

(b) jak poskytovat konstruktivní 
zpětnou vazbu;  

(c) jak povzbuzovat účastníky 
výcviku, aby pokládali otázky a 
požadovali radu.  

Hodnocení výkonnosti 
účastníka výcviku 

(a) hodnotí a povzbuzuje 
účastníka výcviku k 
sebehodnocení výkonnosti vůči 
standardům kvalifikovanosti;  

(b) rozhoduje o hodnocení a 
poskytuje jasnou zpětnou 
vazbu;  

(c) pozoruje chování CMR.  

(a) techniky pozorování;  

(b) metody záznamu 
pozorování.  

Sledování a revize dosaženého 
pokroku 

(a) porovnává individuální 
výsledky s definovanými cíly;  

(b) zjišťuje individuální rozdíly 
v rychlosti učení;  

(c) používá příslušné nápravné 

(a) styly učení;  

(b) strategie pro přizpůsobení 
výcviku individuálním potřebám. 
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činnosti.  

Vyhodnocování výcvikových 
lekcí 

(a) vyvolává zpětnou vazbu od 
účastníků výcviku;  

(b) sleduje postupy 
výcvikových lekcí vůči kritériím 
schopnosti;  

(c) vede příslušné záznamy.  

(a) celky kvalifikovanosti a 
s nimi spjaté prvky;  

(b) kritéria výkonnosti.  

Podávání zpráv o výsledcích podává zprávy přesně pouze 
podle pozorovaných činností a 
událostí.  

(a) cíle fází výcviku;  

(b) individuální versus 
systémové nedostatky.  

 

AMC1 FCL.925  Dodatečné požadavky na instruktory pro průkaz MPL 

KURZ INSTRUKTORA MPL 

(a) Cílem výcvikového kurzu instruktorů MPL je vycvičit žadatele, aby předávali výcvik v souladu 
s charakterem přístupu k výcviku a hodnocení na základě kvalifikovanosti.  

(b) Výcvik by měl být jak teoretický, tak praktický. Praktické prvky by měly zahrnovat rozvoj 
zvláštních dovedností instruktora, zvláště v oblasti vyučování a hodnocení zvládání hrozeb a 
chyb a CRM v prostředí vícečlenné posádky.  

(c) Cílem kurzu je přeškolit instruktory k provádění výcviku MPL založeného na kvalifikovanosti. 
Kurz by měl zahrnovat níže stanovené položky:  

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(d) Integrace provozovatelů a organizací poskytujících výcvik MPL:  

(1) důvody pro rozvoj MPL;  

(2) cíl výcvikového kurzu MP;  

(3) přijetí harmonizovaného výcviku a postupů;  

(4) proces zpětné vazby.  

(e) Filozofie přístupu k výcviku založenému na kvalifikovanosti: principy výcviku založeného na 
kvalifikovanosti.  

(f) Předpisový rámec, kvalifikace a kvalifikovanosti instruktora:  

(1) zdrojová dokumentace;  

(2) kvalifikace instruktora;  

(3) struktura osnovy.  

(g) Úvod do metodologií návrhu vzdělávacího systému (viz ICAO PANS-TRG Doc):  

(1) rozbor;  

(2) návrh a předložení;  

(3) vyhodnocení a revize.  

(h) Úvod do schématu výcviku MPL:  

(1) fáze výcviku a obsah;  

(2) prostředky výcviku;  
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(3) celky kvalifikovanosti, prvky a kritéria výkonnosti.  

(i) Úvod do omezení lidské výkonnosti, včetně zásad zvládání hrozeb a chyb a příslušných 
protiopatření vyvinutých v CRM:  

(1) definice;  

(2) příslušné kategorie chování;  

(3) systém hodnocení.  

(j) Použití principů zvládání hrozeb a chyb a principů CRM ve výcviku:  

(1) použití a praktické využití;  

(2) metody hodnocení;  

(3) individuální nápravné činnosti;  

(4) způsoby poletového rozboru.  

(k) Účel a provádění hodnocení a vyhodnocení:  

(1) základy pro průběžné hodnocení vůči definovaným standardům kvalifikovanosti;  

(2) individuální hodnocení;  

(3) sběr a rozbor údajů;  

(4) systém vyhodnocení výcviku.  

PRAKTICKÝ VÝCVIK 

(l) Praktický výcvik může být prováděn pomocí interaktivních skupinových modulů v učebnách, 
nebo pomocí výcvikových zařízení. Cílem je umožnit instruktorům:  

(1) rozpoznání chování podle pozorovatelných jednání v následujících oblastech:  

(i) komunikace;  

(ii) spolupráce v kolektivu;  

(iii) uvědomování si situace;  

(iv) zvládání pracovního zatížení;  

(v) řešení problému a tvorba rozhodnutí.  

(2) rozbor základních příčin nežádoucího chování;  

(3) poletový rozbor žáků, zejména pomocí:  

(i) použití usnadňujících způsobů;  

(ii) povzbuzení žáka k sebeanalýze.  

(4) odsouhlasení nápravných činností s žáky;  

(5) stanovení požadované kvalifikovanosti, které má být dosaženo.  
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AMC2 FCL.925(d)(1) Dodatečné požadavky na instruktory pro průkaz MPL 

OBNOVA PRÁV: UDRŽOVACÍ VÝCVIK 

(a) Odstavec (d) ust. FCL.925 stanovuje, že pokud žadatel nesplnil požadavky pro udržení svých 
práv k provádění výcviku s přístupem na základě kvalifikovanosti, musí on či ona podstoupit 
udržovací výcvik v organizaci ATO k dosažení úrovně odborné způsobilosti nezbytné k tomu, 
aby prošel(a) hodnocením kvalifikovanosti instruktora. Rozsah nezbytného udržovacího 
výcviku by měl být organizací ATO určen případ od případu, s ohledem na následující 
okolnosti:  

(1) praxi žadatele;  

(2) dobu uplynulou od časů, kdy žadatel naposledy prováděl výcvik v kurzu MPL. Rozsah 
výcviku nezbytného k dosažení požadované úrovně odborné znalosti by se měl 
s uplynulou dobou zvyšovat. V některých případech, poté co byl instruktor 
vyhodnocen a kdy je uplynulá doba velmi malá, může organizace ATO dokonce 
dospět k závěru, že žádný další udržovací výcvik není zapotřebí. 

(b) Poté, co organizace ATO určila potřeby žadatele, měla by vytvořit individuální program 
výcviku, který by měl být založen na kurzu instruktora MPL a zaměřen na ty aspekty, kde 
žadatel prokázal největší nedostatky. 

 

GM1 FCL.925  Dodatečné požadavky na instruktory pro průkaz MPL 

INSTRUKTOŘI MPL 

Následující tabulka shrnuje kvalifikace instruktora pro každou fázi integrovaného výcvikového kurzu 
MPL:  

 

Fáze výcviku Kvalifikace  

Létání na trati pod dozorem v souladu 
s provozními požadavky 

Kapitán traťového výcviku nebo TRI(A)  

Fáze 4: Pokročilý základní výcvik TRI(A)  

Fáze 4: Pokročilá zkouška dovednosti TRE(A)  

Fáze 4: Pokročilá SFI(A) nebo TRI(A)  

Fáze 3: Střední  SFI(A) nebo TRI(A)  

Fáze 2: Základní  (a) FI(A) nebo IRI(A) a IR(A)/ME/MCC a 1500 hodin 
v prostředí vícečlenné posádky a práva poskytování výcviku 
v létání IR(A), nebo  

(b) FI(A) a MCCI(A), nebo 

(c) FI(A) a SFI(A), nebo 

(d) FI(A) a TRI(A)  

Fáze 1: Stěžejní dovednosti v létání FI(A) a 500 hodin, včetně 200 hodin výuky 

Kvalifikace instruktora a práva by měly být v souladu 
s položkami výcviku v rámci fáze.  

STI pro příslušné úlohy prováděná na FNPT nebo BITD.  
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AMC1 FCL.935  Hodnocení odborné způsobilosti  

VŠEOBECNĚ 

(a) Formát a formulář žádosti o hodnocení odborné způsobilosti jsou stanoveny příslušným 
úřadem.  

(b) Pokud je k hodnocení použito letadlo, mělo by splňovat požadavky na letadla pro výcvik.  

(c) Pokud je letadlo použito pro zkoušku nebo přezkoušení, examinátor jedná jako PIC, 
s výjimkou okolností odsouhlasených examinátorem, kdy je pro let jmenován jako PIC jiný 
instruktor.  

(d) Během zkoušky dovednosti sedí žadatel na sedadle, které je obvykle obsazeno instruktorem 
(sedadlo instruktora, pokud je v FSTD, nebo sedadlo pilota, pokud je v letadle), s výjimkou 
případu balónů. Examinátor, jiný instruktor nebo pro MPA na FFS skutečný člen posádky ve 
výcviku plní úlohu „žáka“. Na žadateli je vyžadováno, aby vysvětlil příslušné úlohy a názorně 
předvedl jejich provedení „žákovi“, kde je to vhodné. Poté „žák“ provádí stejné manévry 
(pokud je „žákem“ examinátor nebo jiný instruktor, může provedení zahrnovat typické chyby 
nezkušených žáků). Očekává se, že žadatel opraví chyby ústně nebo, pokud je to nezbytné, 
fyzickým zásahem.  

(e) Hodnocení odborné způsobilosti by mělo rovněž zahrnovat dodatečné ukázkové úlohy, podle 
rozhodnutí examinátora a dohodnuté s žadatelem před hodnocením. Tyto dodatečné úlohy by 
měly souviset s požadavky výcviku pro příslušné osvědčení instruktora. 

(f) Všechny související úlohy by měly být splněny během 6 měsíců. Avšak všechny úlohy by 
měly být, pokud je to možné, splněny téhož dne. V zásadě chyba v některé úloze vyžaduje 
opakování zkoušky skládající se ze všech úloh, s výjimkou těch, které mohou být opakovány 
samostatně. Examinátor může ukončit hodnocení v jakékoliv fázi, pokud se domnívá, že je 
potřeba zkoušku opakovat. 

 

AMC2 FCL.935  Hodnocení odborné způsobilosti 

MCCI, STI a MI  

V případě kvalifikací MCCI, STI a MI je kvalifikovanost instruktora hodnocena průběžně během 
výcvikového kurzu.  

 

AMC3 FCL.935  Hodnocení odborné způsobilosti 

OBSAH HODNOCENÍ PRO KVALIFIKACI FI  

(a) V případě kvalifikace FI by měl být obsah hodnocení odborné způsobilosti následující:  

 

ODDÍL 1 ÚSTNÍ ZKOUŠKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

1.1 Letecké právo 

1.2 Všeobecné znalosti letadla 

1.3 Provedení a plánování letu 

1.4 Lidská výkonnost a omezení 

1.5 Meteorologie 

1.6 Navigace 

1.7 Provozní postupy 
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1.8 Základy letu 

1.9 Administrativa výcviku 

 

Vybrané hlavní úlohy částí 2 a 3:  

 

ČÁST 2 PŘEDLETOVÁ INSTRUKTÁŽ 

2.1 Vizuální prezentace 

2.3 Technická přesnost 

2.4 Jasnost výkladu 

2.5 Jasnost řeči 

2.6 Metoda výuky 

2.7 Využití modelů a pomůcek 

2.8 Účast žáka 

 

ČÁST 3 LET 

3.1 Dohoda o předvedení 

3.2 Synchronizace řeči s předváděním 

3.3 Opravování chyb 

3.4 Ovládání letadla 

3.5 Metoda výuky 

3.6 Základní letecké umění a bezpečnost 

3.7 Určování polohy a využití vzdušného prostoru 

 

ČÁST 4 ME ÚLOHY 

4.1 Činnosti následující po poruše motoru krátce po vzletu1 

4.2 Přiblížení a opakování okruhu s jedním motorem (SE)1 

4.3 Přiblížení a přistání s jedním motorem (SE)1 

1 Tyto úlohy mají být předvedeny při hodnocení odborné způsobilosti pro FI pro ME letadla.  

 

ČÁST 5 POLETOVÝ ROZBOR 

5.1 Vizuální prezentace 

5.2 Technická přesnost 

5.3 Jasnost výkladu 

5.4 Jasnost řeči 

5.5 Metoda výuky 

5.6 Využití modelů a pomůcek 

5.7 Účast žáka 
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(b) Část 1, ústní zkouška teoretických znalostí, jakožto součást zkoušky hodnocení odborné 
způsobilosti, je pro všechny FI a je dále rozdělena do dvou částí:  

(1) Požaduje se, aby žadatel podle zkušebních podmínek přednesl přednášku jinému 
(jiným) "žákovi (žákům)", z nichž jedním bude examinátor. Tato zkušební přednáška 
má být vybrána z položek části 1. Délka doby na přípravu této zkušební přednášky je 
předem odsouhlasena s examinátorem. Žadatel může použít vhodnou literaturu. Tato 
zkušební přednáška by neměla přesáhnout 45 minut;  

(2) Žadatel je examinátorem ústně zkoušen ze znalostí položek části 1 a obsahu 
„základních kvalifikovaností instruktora: vyučování a sebevzdělávání“ přednášených 
v kurzech pro instruktory.  

(c) Části 2, 3 a 5 jsou pro všechny FI. Tyto části zahrnují úlohy k předvedení způsobilosti stát se 
FI (například ukázkové úlohy prováděné instruktorem), které jsou vybírány examinátorem z 
osnovy letového výcviku výcvikových kurzů FI. Požaduje se, aby žadatel předvedl schopnosti 
FI, včetně předletové instruktáže, letového výcviku a poletového rozboru.  

(d) Část 4 zahrnuje dodatečné ukázkové úlohy prováděné instruktorem pro kvalifikaci FI pro ME 
letadla. Tato část, pokud se použije, se provádí na ME letadle, nebo FFS nebo FNPT II 
simulujícím ME letadlo. Tato část se provádí navíc k oddílům 2, 3 a 5.  

 

AMC4 FCL.935  Hodnocení odborné způsobilosti 

OBSAH HODNOCENÍ PRO KVALIFIKACI SFI  

Hodnocení by se mělo skládat z nejméně 3 hodin letového výcviku souvisejícího s povinnostmi SFI na 
vhodném FFS nebo FTD 2/3.  

 

AMC5 FCL.935  Hodnocení odborné způsobilosti 

FORMULÁŘE ZPRÁVY PRO OSVĚDČENÍ INSTRUKTORA 

(a) Formulář hodnocení odborné způsobilosti pro osvědčení FI, IRI a CRI:  

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY PRO HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
INSTRUKTORA 

1 Osobní údaje žadatele 

Příjmení žadatele:   Jméno (jména):   

Datum narození:   Tel. (domů):  Tel. (zaměstnání):  

Adresa:  

 

 Stát:   

2 Údaje o průkazu způsobilosti 

Typ průkazu způsobilosti:   Číslo:   

Třídní kvalifikace zahrnuté v průkazu 
způsobilosti:  

 Platnost do:   

1. 

2. 

3. 

4. 

Typové kvalifikace zahrnuté 
v průkazu způsobilosti:  

5. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Ostatní kvalifikace zahrnuté 
v průkazu způsobilosti:  

5. 

3 Letová praxe před kurzem 

Celkem letových 
hodin 

Hodiny 
PIC 
SEP 
nebo 

TMG 

SEP předcházejících 
6 měsíců 

Výuka létání podle 
přístrojů 

Hodiny navigačních letů 

     

     

4 Předvstupní letová zkouška 

Doporučuji ……………………………… pro kurz FI.  

Název ATO:  Datum letové zkoušky:  

Jméno FI provádějícího zkoušku (velkými písmeny):  

Číslo průkazu způsobilosti:  

Podpis:  

5 Prohlášení žadatele 

Absolvoval jsem kurz výcviku v souladu s osnovou pro: (hodící se zaškrtněte)  

FI osvědčení 
FI(A)/(H)/(As)  

 IRI osvědčení 
IRI(A)/(H)/(As)  

 CRI osvědčení CRI(A)   

Jméno žadatele:  
(velkými písmeny)  

Podpis:  

6 Prohlášení CFI  

Osvědčuji, že ……………………………… uspokojivě ukončil schválený kurz výcviku pro 

FI osvědčení 
FI(A)/(H)/(As)  

 IRI osvědčení 
IRI(A)/(H)/(As)  

 CRI osvědčení CRI(A)   

v souladu s příslušnou osnovou.  

Letové hodiny v průběhu kurzu:   

Použitá letadla nebo FSTD:   

Jméno CFI:  

Podpis:  

Název ATO:  

7 Potvrzení examinátora letových instruktorů 

Přezkoušel jsem žadatele v souladu s Částí-FCL  

A. HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM (v případě, že uspěl částečně):  

Ústní zkouška teoretických znalostí:  Zkouška dovednosti:  

Uspěl  Neuspěl  Uspěl  Neuspěl  
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 Doporučuji další letový nebo pozemní výcvik s instruktorem před opakováním zkoušky 

 Před opakováním zkoušky nepovažuji další letový nebo teoretický výcvik za nezbytný 

(hodící se zaškrtněte)  

B. HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM:  

 FI osvědčení  

 IRI osvědčení  

 CRI osvědčení  

(hodící se zaškrtněte)  

Jméno FIE (velkými písmeny):  

Podpis:  

Číslo průkazu způsobilosti:  Datum:  

 

(b) Formulář zprávy pro kvalifikaci FI pro kluzáky 

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY PRO HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FI(S) 

1 Osobní údaje žadatele 

Příjmení žadatele:   Jméno (jména):   

Datum narození:   Tel. (domů):  Tel. (zaměstnání):  

Adresa:  

 

 Stát:   

2 Údaje o průkazu způsobilosti 

Typ průkazu způsobilosti:   Číslo:   

Rozšíření TMG:    

    

3 Letová praxe před kurzem 

Celkem hodin Hodiny 
PIC 

Kluzák (hodiny PIC a vzlety) TMG (hodiny PIC a vzlety)  

     

     

4 Předvstupní letová zkouška 

Doporučuji ……………………………… pro kurz FI.  

Název ATO:  Datum letové zkoušky:  

Jméno FI provádějícího zkoušku (velkými písmeny):  

Číslo průkazu způsobilosti:  

Podpis:  

5 Prohlášení žadatele 

Absolvoval jsem kurz výcviku v souladu s osnovou pro: 

FI osvědčení 
FI(S)  

     

Jméno žadatele:  
(velkými písmeny)  

Podpis:  
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6 Prohlášení hlavního letového instruktora 

Osvědčuji, že ……………………………… uspokojivě ukončil kurz výcviku pro 

FI osvědčení 
FI(S)  

     

v souladu s příslušnou osnovou.  

Letové hodiny v průběhu kurzu:  Vzlety v průběhu kurzu: 

Použité kluzáky, motorové kluzáky nebo TMG:  

Jméno CFI:  

Podpis:  

Název ATO:  

7 Potvrzení examinátora letových instruktorů 

Přezkoušel jsem žadatele v souladu s Částí-FCL  

A. HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM (v případě, že uspěl částečně):  

Ústní zkouška teoretických znalostí:  Zkouška dovednosti:  

Uspěl  Neuspěl  Uspěl  Neuspěl  

 Doporučuji další letový nebo pozemní výcvik s FI před opakováním zkoušky 

 Před opakováním zkoušky nepovažuji další letový nebo teoretický výcvik za nezbytný 

(hodící se zaškrtněte)  

B. HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM:  

 FI osvědčení  

 Datum: 

Jméno FIE (velkými písmeny):  

Podpis:  

Číslo průkazu způsobilosti:  Datum:  

 

(c) Formulář zprávy pro kvalifikaci FI pro balóny:  

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY PRO HODNOCENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FI(B) 

1 Osobní údaje žadatele 

Příjmení žadatele:   Jméno (jména):   

Datum narození:   Tel. (domů):  Tel. (zaměstnání):  

Adresa:  

 

 Stát:   

2 Údaje o průkazu způsobilosti 

Typ průkazu způsobilosti:   Číslo:   

Rozšíření na třídu:  1. Skupiny:   

 2. Skupiny:   
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 3. Skupiny:   

3 Letová praxe před kurzem 

Celkem letových 
hodin v různých 
skupinách 

Hodiny 
PIC 

Horkovzdušný balón Plynový balón Horkovzdušná 
vzducholoď 

     

     

     

4 Předvstupní letová zkouška 

Doporučuji ……………………………… pro kurz FI.  

Název ATO:  Datum letové zkoušky:  

Jméno FI provádějícího zkoušku (velkými písmeny):  

Číslo průkazu způsobilosti:  

Podpis:  

5 Prohlášení žadatele 

Absolvoval jsem kurz výcviku v souladu s osnovou pro: 

FI osvědčení 
FI(B)  

     

Jméno žadatele:  
(velkými písmeny)  

Podpis:  

6 Prohlášení CFI  

Osvědčuji, že ……………………………… uspokojivě ukončil kurz výcviku pro 

FI osvědčení 
FI(B)  

     

v souladu s příslušnou osnovou.  

Letové hodiny v průběhu kurzu:  Vzlety v průběhu kurzu: 

Použité balóny, horkovzdušné vzducholodě:  

Jméno CFI:  

Podpis:  

Název ATO:  

7 Potvrzení examinátora letových instruktorů 

Přezkoušel jsem žadatele v souladu s Částí-FCL  

A – HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM (v případě, že uspěl částečně):  

Ústní zkouška teoretických znalostí:  Zkouška dovednosti:  

Uspěl  Neuspěl  Uspěl  Neuspěl  

 Doporučuji další letový nebo pozemní výcvik s FI před opakováním zkoušky 

 Před opakováním zkoušky nepovažuji další letový nebo teoretický výcvik za nezbytný 

(hodící se zaškrtněte)  

B – HODNOCENÍ LETOVÉHO INSTRUKTORA EXAMINÁTOREM:  

 FI osvědčení  
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Jméno FIE (velkými písmeny):  

Podpis:  

Číslo průkazu způsobilosti:  Datum:  

 

AMC1 FCL.930.FI FI – výcvikový kurz 

VÝCVIKOVÝ KURZ FI(A), FI(H) A FI(As) 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu FI je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro letadla na úroveň 
odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920.  

(b) Výcvikový kurz by měl rozvíjet povědomí o bezpečnosti prostřednictvím výuky znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem FI, přinejmenším včetně následujícího: 

(1) osvěžit technické znalostí instruktora-žáka;  

(2) vyškolit instruktora-žáka pro výuku předmětů na zemi a letových cvičení;  

(3) zajistit, že létání instruktora-žáka je na dostatečně vysoké úrovni;  

(4) naučit instruktora-žáka principům základního výcviku a používat je na úrovni PPL.  

LETOVÝ VÝCVIK 

(c) Zbývajících 5 hodin v ust. FCL.930.FI (b)(3) může představovat vzájemnou instruktáž (tj. dva 
žadatelé létají společně, aby si procvičili letové ukázky).  

(d) Zkouška dovednosti se nezapočítává do doby výcviku v kurzu.  

OBSAH  

(e) Výcvikový kurz se skládá ze dvou částí:  

(1) Části 1, teoretických znalostí, včetně výuky vyučování a sebevzdělávání, které by 
měly vyhovovat AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2, letového výcviku.  

 

Část 1  

VYUČOVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ 

(a) Kurz by měl zahrnovat alespoň 125 hodin výuky teoretických znalostí, včetně nejméně 25 
hodin výuky vyučování a sebevzdělávání.  

OBSAH VÝUKY VYUČOVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ (VÝUKOVÝCH TECHNIK):  

(b) Proces sebevzdělávání:  

(1) motivace;  

(2) vnímání a chápání;  

(3) paměť a její používání;  

(4) zvyky a přenos;  

(5) překážky sebevzdělávání;  
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(6) podněty sebevzdělávání;  

(7) metody sebevzdělávání;  

(8) intenzita sebevzdělávání.  

(c) Proces vyučování:  

(1) prvky efektivního vyučování;  

(2) plánování výukové činnosti;  

(3) vyučovací metody;  

(4) vyučování od „známého“ k „neznámému“;  

(5) využití „učebních plánů“.  

(d) Filosofie výcviku:  

(1) přínos strukturovaného (schváleného) kurzu výcviku;  

(2) význam plánované osnovy;  

(3) integrace teoretických znalostí a letového výcviku;  

(e) Způsoby používané výuky:  

(1) teoretické znalosti: způsoby výuky v učebně:  

(i) použití výcvikových pomůcek;  

(ii) skupinové přednášky;  

(iii) individuální instruktáže;  

(iv) účast žáka nebo diskuze.  

(2) let: způsoby výuky za letu:  

(i) prostředí letu nebo pilotního prostoru;  

(ii) způsoby používané výuky;  

(iii) úsudek a rozhodování po letu a za letu.  

(f) Hodnocení a zkoušení žáka:  

(1) zhodnocení výkonnosti žáka:  

(i) funkce postupových zkoušek;  

(ii) oživování znalostí;  

(iii) proces přeměny znalostí v pochopení;  

(iv) využití pochopeného v činnostech;  

(v) nezbytnost vyhodnocovat rychlost pokroku.  

(2) rozbor chyb žáka:  

(i) určit příčinu chyb;  

(ii) řešit nejprve významné chyby, potom méně významné;  

(iii) vyvarovat se nadměrného kritizování;  
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(iv) potřeba zřetelné stručné komunikace.  

(g) Vypracování programu výcviku:  

(1) plánování vyučovacích hodin;  

(2) příprava;  

(3) vysvětlení a předvedení;  

(4) účast žáka a procvičování;  

(5) zhodnocení.  

(h) Lidská výkonnost a omezení ve vztahu k letovému výcviku:  

(1) fyziologické faktory:  

(i) psychologické faktory;  

(ii) zpracování informace člověkem;  

(iii) názory na chování;  

(iv) rozvoj úsudku a schopnosti rozhodování.  

(2) zvládání hrozeb a chyb.  

(i) Určitá nebezpečí vyplývající ze simulování poruch a nesprávných činností systémů letadla za 
letu:  

(i) význam nácviku úkonů dotykem („touch drills“);  

(ii) uvědomování si situace;  

(iii) dodržování správných postupů.  

(j) Administrativa výcviku:  

(1) záznamy letového výcviku a výuky teoretických znalostí;  

(2) osobní zápisník letů pilota;  

(3) plán výcviku za letu nebo výuky na zemi;  

(4) studijní materiály;  

(5) úřední formuláře;  

(6) letová příručka nebo rovnocenný dokument (například příručka vlastníka letadla nebo 
provozní příručka pilota);  

(7) doklady oprávnění k letu;  

(8) doklady letadla;  

(9) předpisy k průkazu způsobilosti soukromého pilota.  
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A. Letouny  

 

Část 2  

LETOVÉ ÚLOHY 

(a) Letové úlohy jsou podobné těm, které se používají k výcviku PPL(A), ale s dodatečnými 
položkami navrženými k pokrytí potřeb FI.  

(b) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné vodítko 
posloupnosti výuky: proto se ukázky a praktické úlohy nemusí nezbytně provádět v uvedeném 
pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na následujících, vzájemně souvisejících 
faktorech: 

(1) pokročilosti a schopnostech žadatele;  

(2) meteorologických podmínkách ovlivňujících let;  

(3) použitelné době letu;  

(4) úvahách o způsobu výuky;  

(5) místním provozním prostředí.  

(c) Z toho plyne, že instruktoři-žáci se budou případně setkávat s podobnými, vzájemně 
souvisejícími faktory. Měli by vidět a naučit se, jak sestavit plány letových vyučovacích hodin a 
přitom brát tyto faktory v úvahu tak, aby se podle potřeby co nejlépe využila každá letová 
vyučovací hodina spojováním částí stanovených úloh. 

VŠEOBECNĚ 

(d) Předletová instruktáž normálně zahrnuje vyhlášení účelu a stručnou zmínku o základech letu 
pouze tehdy, jsou-li důležité. Má se jasně vysvětlit, jaké úlhy bude instruktor učit a žák 
procvičovat v průběhu letu. To by mělo zahrnovat informace o tom, jak bude let prováděn, kdo 
má pilotovat letoun a jaké aspekty letové bezpečnosti, počasí a leteckého umění momentálně 
uplatňovat. Povahou této vyučovací hodiny se bude řídit pořadí, ve kterém se mají vyučovat 
základní části.  

(e) Čtyřmi základními složkami předletové instruktáže budou:  

(1) účel;  

(2) základy letu (pouze nejstručnější odkaz);  

(3) letová(-é) úloha(-y) (jaké a jak a kým);  

(4) letecké umění (počasí, letová bezpečnost, atd.).  

PLÁNOVÁNÍ LETOVÝCH VYUČOVACÍCH HODIN 

(f) Naplánování letové vyučovací hodiny je základní požadavek dobrého výcviku a instruktoru-
žákovi se má dostat praktického procvičení pod dohledem v oblasti plánování a praktického 
využití plánů letové vyučovací hodiny. 

VŠEOBECNÉ ÚVAHY 

(g) Instruktor-žák by měl ukončit letový výcvik v procvičování zásad základního výcviku na úrovni 
PPL(A).  

(h) V průběhu tohoto výcviku instruktor-žák zaujímá sedadlo normálně obsazované FI(A), vyjma 
případu, kdy působí jako pilot-žák při vzájemných letech. 
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(i) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění a sledování okolí je životně důležitou složkou 
veškerého letového provozu. Proto mají být v následujících letových úlohách pořád 
zdůrazňovány důležité aspekty leteckého umění.  

(j) Pokud práva osvědčení FI(A) mají zahrnovat poskytování výcviku pro noční létání, úlohy 19 a 
20 osnovy letového výcviku by měly být kromě dne provedeny i v noci, buď jako součást 
kurzu, nebo následně po vydání osvědčení. 

(k) Instruktor-žák by se měl naučit, jak určovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což by 
mělo být pořád zdůrazňováno.  

 

OSNOVA OBSAHU LETOVÉHO VÝCVIKU 

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

Poznámka: Ačkoli úloha 11b není předepsána pro kurz PPL(A), je požadavkem pro kurz FI.  

 

ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ S LETOUNEM 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úvod k letounu;  

(2) vysvětlení uspořádání pilotního prostoru;  

(3) systémy letounu a motoru;  

(4) seznamy kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů a ovládací prvky řízení;  

(5) bezpečnost vrtule;  

(i) všeobecná bezpečnostní opatření;  

(ii) bezpečnostní opatření před a v průběhu ručního protáčení;  

(iii) technika ručního spouštění (je-li pro typ letadla použitelná).  

(6) rozdílnosti pilotáže ze sedadla instruktora;  

(7) nácviky nouzových postupů:  

(i) činnost v případě požáru ve vzduchu a na zemi: požár motoru, v pilotním 
prostoru nebo v kabině a elektrického systému;  

(ii) poruchy systémů podle typu letounu;  

(iii) nácviky evakuace: umístění a použití nouzového vybavení a východů.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy.  

 

ÚLOHA 2: PŘÍPRAVA PŘED LETEM A ČINNOST PO LETU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) oprávnění k letu a přejímka letounu, včetně technického deníku (používá-li se) a 
osvědčení o údržbě;  

(2) vybavení předepsané pro let (mapy, atd.);  
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(3) vnější prohlídky;  

(4) vnitřní prohlídky;  

(5) pohodlí žáka, nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo pedálů směrového 
kormidla;  

(6) kontroly při spouštění a zahřívání;  

(7) motorová zkouška;  

(8) snižování otáček, kontroly systémů a vypínání motoru;  

(9) opuštění letounu, parkování, zabezpečení a upoutání;  

(10) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti letounu.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy. 

 

ÚLOHA 3: LETOVÁ PRAXE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

Poznámka: pro tuto úlohu neexistuje požadavek na pozemní přípravu.  

(b) Letová úloha:  

(1) letová praxe;  

(2) uspořádání pilotního prostoru, ergonomie a ovládací prvky řízení;  

(3) postupy v pilotním prostoru: stabilita a řízení.  

 

ÚLOHA 4: ÚČINKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ ŘÍZENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) funkce primárního letového řízení: bez a s příčným náklonem;  

(2) další účinky křidélek a směrového kormidla;  

(3) účinek setrvačnosti;  

(4) vliv rychlosti letu;  

(5) vliv vrtulového proudu;  

(6) vliv výkonu;  

(7) účinek ovládacích prvků vyvážení;  

(8) účinek vztlakových klapek;  

(9) regulace směsi;  

(10) ovládání vyhřívání karburátoru;  

(11) ovládání systémů vytápění nebo ventilace kabiny;  

(b) Letová úloha:  

(1) funkce primárního letového řízení: bez a s příčným náklonem;  
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(2) další účinky křidélek a směrového kormidla;  

(3) vliv rychlosti letu;  

(4) vliv vrtulového proudu;  

(5) vliv výkonu;  

(6) účinek ovládacích prvků vyvážení;  

(7) účinek vztlakových klapek;  

(8) regulace směsi;  

(9) ovládání vyhřívání karburátoru;  

(10) ovládání systémů vytápění nebo ventilace kabiny;  

(11) účinek ostatních ovládacích prvků řízení, je-li to použitelné.  

 

ÚLOHA 5: POJÍŽDĚNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úkony před pojížděním;  

(2) spouštění, řízení rychlosti a zastavování;  

(3) obsluha motoru;  

(4) řízení směru a zatáčení (včetně manévrování v omezených prostorech);  

(5) postupy a bezpečnostní opatření na parkovací ploše;  

(6) vliv větru a využití řízení letadla;  

(7) vliv povrchu země;  

(8) volnost pohybu směrového kormidla;  

(9) signály k řízení na odbavovací ploše;  

(10) kontroly přístrojů;  

(11) postupy ATC;  

(12) nouze: porucha řízení a porucha brzd.  

(b) Letová úloha:  

(1) úkony před pojížděním;  

(2) spouštění, řízení rychlosti a zastavování;  

(3) obsluha motoru;  

(4) řízení směru a zatáčení; 

(5) zatáčení ve omezených prostorech;  

(6) postupy a bezpečnostní opatření na parkovací ploše;  

(7) vliv větru a využití řízení letadla;  

(8) vliv povrchu země;  
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(9) volnost pohybu směrového kormidla;  

(10) signály k řízení na odbavovací ploše;  

(11) kontroly přístrojů;  

(12) postupy ATC;  

(13) nouzové případy: porucha řízení a porucha brzd.  

 

ÚLOHA 6: PŘÍMÝ A VODOROVNÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) síly;  

(2) podélná stabilita a ovládání klopení;  

(3) vztah těžiště k ovládání klopení;  

(4) příčná a směrová stabilita (ovládání příčné roviny a vyvážení);  

(5) ovládání letové polohy a vyvážení;  

(6) aerodynamické vyvažování;  

(7) nastavování výkonu a rychlostí letu;  

(8) křivky odporu a výkonu;  

(9) dolet a vytrvalost.  

(b) Letová úloha:  

(1) při normálním cestovním výkonu;  

(2) dosažení a udržování přímočarého a vodorovného letu;  

(3) předvedení inherentní stability;  

(4) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvážení výškového kormidla;  

(5) příčná rovina, směr a vyvážení, použití vyvážení směrového kormidla, je-li použito, při 
zvolených rychlostech letu (použití výkonu):  

(i) vliv odporu a použití výkonu (dvě rychlosti pro jedno nastavení výkonu);  

(ii) přímočarý a vodorovný let v různých konfiguracích letounu (vztlakové klapky 
a přistávací zařízení);  

(iii) využití přístrojů k dosažení přesného letu.  

 

ÚLOHA 7: STOUPÁNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) síly;  

(2) vztah mezi výkonem nebo rychlostí letu a stoupavostí (křivky výkonu a maximální 
stoupavosti (vy));  

(3) vliv hmotnosti;  
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(4) účinek vztlakových klapek;  

(5) význam motoru;  

(6) účinek hustotní výšky;  

(7) stoupání v cestovním režimu;  

(8) maximální úhel stoupání (vx).  

(b) Letová úloha:  

(1) zahájení a udržování normální, maximální stoupavosti;  

(2) přechod do vodorovného letu;  

(3) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(4) stoupání s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(5) obnovení normálního stoupání;  

(6) stoupání na trati (stoupání v cestovním režimu);  

(7) maximální úhel stoupání;  

(8) využití přístrojů k dosažení přesného letu.  

 

ÚLOHA 8: KLESÁNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) síly;  

(2) klesání při klouzavém letu: úhel, rychlost letu a klesavost;  

(3) účinek vztlakových klapek;  

(4) vliv větru;  

(5) vliv hmotnosti;  

(6) význam motoru;  

(7) klesání s výkonem motoru: výkon nebo rychlost letu a klesavost;  

(8) klesání v cestovním režimu;  

(9) skluz.  

(b) Letová úloha:  

(1) zahájení a udržování klouzavého letu;  

(2) přechod do vodorovného letu;  

(3)) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(4) klesání s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(5) klesání s výkonem motoru: klesání v cestovním režimu (včetně vlivu výkonu a 
rychlosti letu);  

(6) skluz (na vhodných typech);  

(7) využití přístrojů k dosažení přesného letu.  
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ÚLOHA 9: ZATÁČENÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) síly;  

(2) použití řídicích prvků;  

(3) použití výkonu;  

(4) udržování letové polohy a vyvážení;  

(5) vodorovné zatáčky se středním náklonem;  

(6) stoupavé a klesavé zatáčky;  

(7) skluzové zatáčky;  

(8) zatáčení do zvolených kurzů: využití ukazatele směrového setrvačníku a kompasu.  

(b) Letová úloha:  

(1) zahájení a udržování vodorovných zatáček se středním náklonem;  

(2) návrat do přímého letu;  

(3) chyby v zatáčce (nesprávný podélný sklon, náklon a vyvážení);  

(4) stoupavé zatáčky;  

(5) klesavé zatáčky;  

(6) skluzové zatáčky (na vhodných typech);  

(7) zatáčky do zvolených kurzů: využití ukazatele směrového setrvačníku a kompasu; 

(8) využití přístrojů k dosažení přesného letu;  

Poznámka: výcvik rozpoznávání pádu nebo vývrtky a zabránění pádu nebo vývrtce sestává z úloh 
10a, 10b a 11a.  

 

ÚLOHA 10a: POMALÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) ovládací charakteristiky letounu během pomalého letu při:  

(i) vs1 & vso + 10 kt;  

(ii) vs1 & vso + 5 kt.  

(2) pomalý let s odváděním pozornosti instruktorem;  

(3) účinek překmitnutí letounu (overshooting) v konfiguracích, kdy zvýšení výkonu motoru 
způsobuje silnou změnu vyvážení na „těžký na ocas“.  

(b) Letová úloha:  

(1) bezpečnostní úkony;  

(2) uvedení do pomalého letu;  

(3) řízený pomalý let v čisté konfiguraci při:  
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(i) vs1 + 10 kt a s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(ii) vso + 10 kt;  

(iii) přímočarém a vodorovném letu;  

(iv) vodorovných zatáčkách;  

(v) stoupání a klesání;  

(vi) stoupavých a klesavých zatáčkách.  

(4) řízený pomalý let v čisté konfiguraci při:  

(i) vs1 + 5 kt a s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(ii) vso + 5 kt;  

(iii) přímočarém a vodorovném letu;  

(iv) vodorovných zatáčkách;  

(v) stoupání a klesání;  

(vi) stoupavých a klesavých zatáčkách;  

(vii) klesavých „neustálených“ zatáčkách při malé rychlosti letu: nutnost udržet 
ustálený let.  

(5) „odvádění pozornosti instruktorem" během letu při malé rychlosti letu: nutnost 
udržovat vyvážený let a bezpečnou rychlost letu;  

(6) jev překmitnutí letounu v konfiguracích, kdy zvýšení výkonu motoru způsobuje silnou 
změnu vyvážení na „těžký na ocas“ při průletu.  

 

ÚLOHA 10b: PŘETAŽENÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) charakteristiky pádu;  

(2) úhel náběhu;  

(3) účinnost řízení při přetažení;  

(4) faktory ovlivňující pádovou rychlost:  

(i) účinek vztlakových klapek, náběžných klapek a slotů;  

(ii) účinek výkonu, hmotnosti, těžiště a násobku zatížení.  

(5) vlivy nevyvážení při pádu;  

(6) příznaky přetažení;  

(7) rozpoznání přetažení a vybrání;  

(8) přetažení a vybrání:  

(i) bez výkon motoru;  

(ii) s výkonem motoru;  

(iii) s vysunutými vztlakovými klapkami;  
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(iv) stoupání s maximálním výkonem (přímý a zatáčivý let do bodu přetažení 
s nevyrovnaným bočením);  

(v) přetažení a vybrání v průběhu obratů s násobky zatížení většími než 1g 
(dynamická přetažení, včetně druhotných pádů a vybrání);  

(vi) vybrání počínajících pádů v přistávacích nebo jiných konfiguracích a 
podmínkách;  

(vii) vybrání při počátečním stádiu přetažení v průběhu změny konfigurace;  

(viii) přetažení a vybrání v počátečním stadiu s „odváděním pozornosti 
instruktorem“.  

Poznámka: má se přihlížet k omezením obratů a k odkazům na omezení týkající se hmotnosti 
a vyvážení uvedeným v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (například v příručce 
vlastníka nebo provozní příručce pilota). Bezpečnostní úkony by měly brát do úvahy minimální 
bezpečnou nadmořskou výšku pro zahájení takových úloh, aby byla zajištěna dostatečná 
bezpečnostní rezerva pro vybrání. Pokud jsou v letové příručce nebo rovnocenném 
dokumentu (například v příručce vlastníka nebo provozní příručce pilota) uvedeny zvláštní 
postupy pro úlohy pádů a vývrtek a způsoby vybrání, musí k nim být přihlédnuto. Tyto 
okolnosti se rovněž týkají i další úlohy: vývrtky.  

(b) Letová úloha:  

(1) bezpečnostní úkony;  

(2) příznaky přetažení;  

(3) rozpoznání přetažení a vybrání:  

(i) bez výkonu motoru;  

(ii) s výkonem motoru;  

(iii) vybrání pádů po křídle;  

(iv) přetažení s výkonem motoru a vybrání;  

(v) přetažení s vysunutými vztlakovými klapkami a vybrání;  

(vi) stoupání s maximálním výkonem (přímý a zatáčivý let) do bodu přetažení 
s nevyrovnaným bočením: účinek nevyvážení při pádu se stoupacím 
výkonem;  

(vii) přetažení a vybrání v průběhu obratů s násobky zatížení většími než 1g 
(dynamická přetažení, včetně druhotných pádů a vybrání);  

(viii) vybrání počínajících pádů v přistávacích nebo jiných konfiguracích a 
podmínkách;  

(ix) vybrání při počátečním stádiu přetažení v průběhu změny konfigurace;  

(x) odvádění pozornosti instruktorem během přetažení.  

Poznámka: přihlížení k omezením obratů a nezbytnost řídit se výpočty hmotnosti a vyvážení 
podle letové příručky. Bezpečnostní úkony by měly brát do úvahy minimální bezpečnou 
nadmořskou výšku pro zahájení takových úloh, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnostní 
rezerva pro vybrání. Pokud jsou v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (například 
v příručce vlastníka nebo provozní příručce pilota) uvedeny zvláštní postupy pro úlohy pádů a 
vývrtek a způsoby vybrání, musí k nim být přihlédnuto. Tyto okolnosti se rovněž týkají i další 
úlohy: vývrtky.  
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ÚLOHA 11a: VYBRÁNÍ VÝVRTKY V POČÁTEČNÍM STÁDIU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) příčiny, stádia, autorotace a charakteristiky vývrtky;  

(2) rozpoznání a vybrání v počátečním stádiu: při přechodu do vývrtky z různých letových 
poloh;  

(3) omezení letounu.  

(b) Letová úloha:  

(1) omezení letounu;  

(2) bezpečnostní úkony;  

(3) rozpoznání počátečního stádia vývrtky;  

(4) vybrání z počátečního stádia vývrtek, při přechodu do vývrtky z různých letových 
poloh s letounem v čisté konfiguraci, včetně odvádění pozornosti instruktorem.  

 

ÚLOHA 11b: VYBRÁNÍ VÝVRTKY V ROZVINUTÉM STÁDIU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) přechod do vývrtky;  

(2) rozpoznání a určení směru vývrtky;  

(3) vybrání vývrtky;  

(4) použití ovládacích prvků řízení letounu;  

(5) účinky výkonu nebo vztlakových klapek (omezení vztlakových klapek podle typu);  

(6) účinek polohy těžiště na charakteristiky vývrtky;  

(7) vývrtka z různých letových poloh;  

(8) omezení letounu;  

(9) bezpečnostní úkony.  

(b) Letová úloha:  

(1) omezení letounu;  

(2) bezpečnostní úkony;  

(3) přechod do vývrtky;  

(4) rozpoznání a určení směru vývrtky;  

(5) vybrání vývrtky (viz letová příručka);  

(6) použití ovládacích prvků řízení letounu;  

(7) účinky výkonu nebo vztlakových klapek (omezení vztlakových klapek podle typu);  

(8) vývrtka a vybrání z různých letových poloh.  
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ÚLOHA 12: VZLET A STOUPÁNÍ DO POLOHY PO VĚTRU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) ovládání: činitele ovlivňující délku rozjezdu a počáteční stoupání;  

(2) správná rychlost nadzdvihnutí, použití výškových kormidel (zajištění příďového kola), 
směrového kormidla a výkonu motoru;  

(3) vliv větru (včetně složky bočního větru);  

(4) vliv vztlakových klapek (včetně rozhodnutí o jejich použití a přípustného rozsahu);  

(5) vliv povrchu a sklonu dráhy na délku rozjezdu;  

(6) vliv hmotnosti, nadmořské výšky a teploty na výkonnost při vzletu a stoupání;  

(7) úkony před vzletem;  

(8) postup ATC před vzletem;  

(9) nácviky úkonů v průběhu vzletu a po vzletu;  

(10) postupy snižování hluku;  

(11) úvahy o ostruhovém kole (je-li použito);  

(12) úvahy nebo postupy týkající se vzletu na krátké nebo nezpevněné dráze;  

(13) nouzové případy:  

(i) přerušený vzlet;  

(ii) porucha motoru po vzletu.  

(14) postupy ATC.  

(b) Letová úloha:  

(1) vzlet a stoupání do polohy po větru;  

(2) úkony před vzletem;  

(3) vzlet s protivětrem;  

(4) zajištění příďového kola;  

(5) vzlet s bočním větrem;  

(6) nácviky úkonů v průběhu vzletu a po vzletu;  

(7) postupy nebo techniky krátkého vzletu nebo vzletu z nezpevněné dráhy (včetně 
výpočtů výkonnosti);  

(8) postupy snižování hluku.  

 

ÚLOHA 13: OKRUH, PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úsek po větru, úsek před poslední zatáčkou a přiblížení: poloha a nácvik úkonů;  

(2) činitele ovlivňující konečné přiblížení a dojezd;  

(3) vliv hmotnosti;  
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(4) vliv nadmořské výšky a teploty;  

(5) vliv větru;  

(6) vliv vztlakových klapek;  

(7) přistání;  

(8) vliv povrchu a sklonu dráhy na dojezd;  

(9) druhy přiblížení a přistání:  

(i) s motorem v chodu;  

(ii) s bočním větrem;  

(iii) bez vztlakových klapek (v příslušné fázi kurzu);  

(iv) klouzavý let;  

(v) krátká dráha;  

(vi) nezpevněná dráha.  

(10) úvahy o letounu s ostruhovým kolem (je-li použito);  

(11) nezdařené přiblížení;  

(12) ovládání motoru;  

(13) uvědomování si turbulence v úplavu;  

(14) uvědomování si střihu větru;  

(15) postupy ATC;  

(16) nezdařené přistání a opakování okruhu;  

(17) zvláštní důraz na sledování okolí.  

(b) Letová úloha:  

(1) přiblížení okruhem a přistání;  

(2) postupy pro let na okruhu: úsek po větru a úsek před poslední zatáčkou;  

(3) přiblížení a přistání s motorem v chodu;  

(4) zajištění příďového kola;  

(5) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí a použití vztlakových klapek;  

(6) přiblížení a přistání s bočním větrem;  

(7) přiblížení klouzavým letem a přistání;  

(8) přiblížení a přistání bez vysunutých vztlakových klapek (krátká a nezpevněná dráha);  

(9) postupy pro krátkou a nezpevněnou dráhu;  

(10) přistání na kola (letadlo s ostruhovým kolem);  

(11) nezdařené přiblížení a opakování okruhu;  

(12) nezdařené přistání a opakování okruhu;  

(13) postupy snižování hluku.  
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ÚLOHA 14: PRVNÍ SAMOSTATNÝ LET A UZPEVŇOVÁNÍ NÁVYKŮ 

Poznámka: výčet bodů, které se musí pokrýt před vysláním žáka na první samostatný let.  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

V průběhu letů, které následují po fázi upevňování návyků samostatného letu na okruhu, by 
se měla věnovat pozornost těmto oblastem:  

(1) postupy pro opuštění a opětovné zařazení do okruhu;  

(2) místní prostor (omezení, řízený vzdušný prostor, atd.);  

(3) zatáčky podle kompasu;  

(4) význam a použití QDM.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy.  

 

ÚLOHA 15: POKROČILÝ NÁCVIK ZATÁČEK 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) síly;  

(2) použití výkonu;  

(3) účinek násobku zatížení:  

(i) konstrukční hlediska;  

(ii) zvýšená pádová rychlost.  

(4) fyziologické účinky;  

(5) úhlová rychlost a poloměr zatáčky;  

(6) ostré, vodorovné, klesavé a stoupavé zatáčky;  

(7) přetažení v zatáčce a jak se mu vyhnout;  

(8) vývrtka ze zatáčky: vybrání v počátečním stádiu;  

(9) let ve strmé sestupné spirále;  

(10) nezvyklé letové polohy a vybrání.  

Poznámka: má se přihlížet k omezením obratů a k odkazům na omezení týkající se hmotnosti 
a vyvážení uvedeným v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (například v příručce 
vlastníka nebo provozní příručce pilota) a k jakýmkoliv dalším omezením pro procvičování 
přechodů do vývrtky.  

(b) Letová úloha:  

(1) vodorovné, klesavé a stoupavé ostré zatáčky;  

(2) přetažení v zatáčce;  

(3) let ve strmé sestupné spirále;  

(4) vývrtka ze zatáčky;  
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(5) vybrání z nezvyklých letových poloh;  

(6) zatáčky s maximální úhlovou rychlostí.  

 

ÚLOHA 16: VYNUCENÉ PŘISTÁNÍ BEZ VÝKONU MOTORU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) výběr plochy pro vynucené přistání;  

(2) opatření pro změnu plánu;  

(3) možná délka klouzavého letu;  

(4) plánování klesání;  

(5) klíčové polohy;  

(6) úkony při poruše motoru;  

(7) použití rádia: R/T postup „tíseň“;  

(8) úsek před poslední zatáčkou;  

(9) konečné přiblížení;  

(10) opakování okruhu;  

(11) úvahy o přistání;  

(12) činnosti po přistání: zabezpečení letounu;  

(13) příčiny poruchy motoru.  

(b) Letová úloha:  

(1) postupy vynuceného přistání;  

(2) výběr přistávací plochy:  

(i) opatření pro změnu plánu;  

(ii) možná délka klouzavého letu.  

(3) plánování klesání;  

(4) klíčové polohy;  

(5) úkony při poruše motoru;  

(6) opatření pro chlazení motoru;  

(7) použití rádia;  

(8) úsek před poslední zatáčkou;  

(9) konečné přiblížení;  

(10) přistání;  

(11) činnosti po přistání: pokud se úloha provádí na letišti;  

(12) zabezpečení letounu.  
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ÚLOHA 17: BEZPEČNOSTNÍ PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) důvody, kdy je nezbytné (za letových podmínek);  

(2) výběr přistávací plochy a spojení (R/T postup);  

(3) prohlídka terénu ze vzduchu;  

(4) simulované přiblížení;  

(5) stoupání po vzletu;  

(6) výběr přistávací plochy:  

(i) normální letiště;  

(ii) opuštěné letiště;  

(iii) obyčejné pole;  

(7) okruh a přiblížení;  

(8) činnosti po přistání: zabezpečení letounu.  

(b) Letová úloha:  

(1) důvody, kdy je nezbytné (za letových podmínek):  

(2) výběr přistávací plochy 

(3) prohlídka terénu ze vzduchu 

(4) simulované přiblížení 

(5) stoupání po vzletu 

(6) výběr přistávací plochy:  

(i) normální letiště;  

(ii) opuštěné letiště;  

(iii) obyčejné pole; 

(7) okruh a přiblížení;  

(8) činnosti po přistání: zabezpečení letounu. 

 

ÚLOHA 18a: NAVIGACE  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) plánování letu;  

(i) předpověď a skutečné počasí;  

(ii) výběr mapy, orientace, příprava a použití:  

(A) volba tratě;  

(B) regulovaný nebo řízený vzdušný prostor;  

(C) nebezpečné, zakázané a omezené prostory;  
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(D) bezpečná nadmořská výška.  

(iii) výpočty:  

(A) magnetický kurz (kurzy) a čas (časy) na trati;  

(B) spotřeba paliva;  

(C) hmotnost a vyvážení;  

(D) hmotnost a výkonnost.  

(iv) letové informace:  

(A) oznámení NOTAM, atd.;  

(B) zaznamenání požadovaných rádiových kmitočtů;  

(C) výběr náhradního letiště (náhradních letišť).  

(v) dokumentace letounu.  

(vi) oznámení o letu:  

(A) předletové administrativní postupy;  

(B) formulář letového plánu (podle vhodnosti).  

(2) odlet;  

(i) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru;  

(ii) postupy pro odlet:  

(A) nastavení výškoměru;  

(B) postupy nastavení kurzu;  

(C) zaznamenávání ETA.  

(iii) čtení mapy na trati: identifikace významných pozemních objektů;  

(iv) udržování nadmořských výšek a kurzů;  

(v) opravy ETA a kurzu, vliv větru, kontroly úhlu snosu a traťové rychlosti;  

(vi) vedení navigačního záznamu;  

(vii) používání rádia (včetně VDF, je-li použitelné);  

(viii) minimální meteorologické podmínky pro pokračování v letu;  

(ix) rozhodování „za letu“;  

(x) postupy letu na náhradní letiště;  

(xi) provoz v regulovaném nebo řízeném vzdušném prostoru;  

(xii) postupy pro vstup do prostoru, průlet a jeho opuštění;  

(xiii) navigace v minimální hladině;  

(xiv) postup při nejistotě o poloze, včetně R/T postupu;  

(xv) postup při ztrátě orientace;  

(xvi) použití radionavigačních prostředků.  
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(3) příletové postupy a postupy zařazení do letištního provozu:  

(i) spojení s ATC, R/T postup, atd.;  

(ii) nastavení výškoměru,  

(iii) zařazení do uspořádaného letového provozu(řízená nebo neřízená letiště);  

(iv) postupy letu na okruhu;  

(v) postupy pro parkování;  

(vi) zabezpečení letadla;  

(vii) doplňování paliva;  

(viii) ohlášení přistání (booking in).  

(b) Letová úloha:  

(1) plánování letu:  

(i) předpověď a skutečné počasí;  

(ii) výběr mapy a příprava:  

(A) volba tratě;  

(B) regulovaný nebo řízený vzdušný prostor;  

(C) nebezpečné, zakázané a omezené prostory;  

(D) bezpečná nadmořská výška.  

(iii) výpočty:  

(A) magnetický kurz (kurzy) a čas (časy) na trati;  

(B) spotřeba paliva;  

(C) hmotnost a vyvážení;  

(D) hmotnost a výkonnost.  

(iv) letové informace:  

(A) oznámení NOTAM, atd.;  

(B) zaznamenání požadovaných rádiových kmitočtů;  

(C) výběr náhradních letišť. 

(v) dokumentace letounu;  

(vi) oznámení o letu:  

(A) postupy povolení letu (podle vhodnosti);  

(B) letové plány.  

(2) odlet z letiště;  

(i) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru;  

(ii) odletové postupy:  

(A) nastavení výškoměru;  
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(B) na trati:  

(C) záznamy ETA.  

(iii) vliv větru, kontroly úhlu snosu a traťové rychlosti;  

(iv) udržování nadmořských výšek a kurzů;  

(v) opravy ETA a kurzu;  

(vi) vedení navigačního záznamu;  

(vii) používání rádia (včetně VDF, je-li použitelné);  

(viii) minimální meteorologické podmínky pro pokračování letu;  

(ix) rozhodování „za letu“;  

(x) postup letu na náhradní letiště;  

(xi) provoz v regulovaném nebo řízeném vzdušném prostoru;  

(xii) postupy pro vstup do prostoru, průlet a jeho opuštění;  

(xiii) postup při nejistotě o poloze;  

(xiv) postup při ztrátě orientace;  

(xv) použití radionavigačních prostředků.  

(3) příletové postupy a postupy zařazení do letištního provozu:  

(i) spojení s ATC, R/T postup, atd.;  

(ii) nastavení výškoměru,  

(iii) zařazení do uspořádaného letového provozu letiště;  

(iv) postupy letu na okruhu;  

(v) postupy pro parkování;  

(vi) zabezpečení letadla;  

(vii) doplňování paliva;  

(viii) ohlášení přistání (booking in).  

 

ÚLOHA 18b: NAVIGACE V NIŽŠÍCH HLADINÁCH A ZA SNÍŽENÉ DOHLEDNOSTI 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) všeobecná hlediska:  

(i) požadavky plánování před letem ve vstupních nebo výstupních tratích;  

(ii) pravidla ATC, kvalifikace pilota a vybavení letadla;  

(iii) vstupní nebo výstupní tratě a prostory, kde platí zvláštní místní pravidla.  

(2) seznámení se s nízkou hladinou letu:  

(i) činnosti před klesáním;  

(ii) vizuální vjemy a udržování výšky při malé nadmořské výšce;  
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(iii) účinky rychlosti letu a setrvačnosti během zatáček;  

(iv) vlivy větru a turbulence;  

(3) provoz v nízké hladině:  

(i) meteorologická hlediska;  

(ii) nízká oblačnost a dobrá dohlednost;  

(iii) nízká oblačnost a špatná dohlednost;  

(iv) vyhýbání se mírným až silným dešťovým přeháňkám;  

(v) vlivy srážek;  

(vi) zařazení do okruhu;  

(vii) okruh, přiblížení a přistání za špatného počasí.  

(b) Letová úloha:  

(1) všeobecná hlediska: vstupní nebo výstupní tratě a prostory, kde platí zvláštní místní 
pravidla;  

(2) seznámení se s nízkou hladinou letu:  

(i) činnosti před klesáním;  

(ii) vizuální vjemy a udržování výšky při malé nadmořské výšce;  

(iii) účinky rychlosti letu a setrvačnosti během zatáček;  

(iv) vlivy větru a turbulence; 

(v) nebezpečí provozu v nízkých hladinách;  

(3) provoz v nízké hladině:  

(i) meteorologická hlediska;  

(ii) nízká oblačnost a dobrá dohlednost;  

(iii) nízká oblačnost a špatná dohlednost;  

(iv) vyhýbání se mírným až silným dešťovým přeháňkám;  

(v) vlivy srážek (dopředná dohlednost);  

(vi) zařazení do okruhu;  

(vii) okruh, přiblížení a přistání za špatného počasí.  

 

ÚLOHA 18c: POUŽITÍ RADIONAVIGAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA LETU VFR  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) použití VOR:  

(i) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(ii) dosah příjmu signálu;  

(iii) výběr a identifikace;  

(iv) radiály a způsob číslování;  
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(v) použití OBS;  

(vi) indikace k nebo od a přelet majáku;  

(vii) výběr, nalétnutí a udržování radiálu;  

(viii) využití dvou majáků k určení polohy.  

(2) použití vybavení ADF:  

(i) dostupnost majáků NDB, AIP a kmitočty;  

(ii) dosah příjmu signálu;  

(iii) výběr a identifikace;  

(iv) orientace podle NDB;  

(v) let na NDB.  

(3) použití VHF/DF:  

(i) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(ii) R/T postupy;  

(iii) získávání QDM a QTE.  

(4) použití radarových zařízení:  

(i) dostupnost a poskytování služeb a AIS;  

(ii) druhy služeb;  

(iii) R/T postupy a použití odpovídače:  

(A) výběr módu;  

(B) nouzové kódy.  

(5) použití DME:  

(i) dostupnost a AIP;  

(ii) provozní režimy;  

(iii) šikmá vzdálenost.  

(6) použití GNSS (RNAV – SATNAV):  

(i) dostupnost;  

(ii) provozní režimy;  

(iii) omezení.  

(b) Letová úloha:  

(1) použití VOR:  

(i) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(ii) výběr a identifikace;  

(iii) použití OBS;  

(iv) indikace k nebo od: orientace;  
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(v) použití CDI;  

(vi) určení radiálu;  

(vii) nalétnutí a udržování radiálu;  

(viii) přelet VOR;  

(ix) získání fixu pomocí dvou majáků VOR.  

(2) použití vybavení ADF:  

(i) dostupnost majáků NDB, AIP a kmitočty;  

(ii) výběr a identifikace;  

(iii) orientace vzhledem k majáku;  

(iv) let k cíli.  

(3) použití VHF/DF:  

(i) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(ii) R/T postupy a spojení s ATC;  

(iii) získávání QDM a let k cíli.  

(4) použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti:  

(i) dostupnost a AIP;  

(ii) postupy a spojení s ATC;  

(iii) povinnosti pilota;  

(iv) sekundární přehledový radar;  

(v) odpovídače;  

(vi) výběr kódu;  

(vii) dotaz a odpověď.  

(5) použití DME:  

(i) výběr a identifikace stanice;  

(ii) provozní režimy.  

(6) použití GNSS (RNAV – SATNAV):  

(i) nastavení;  

(ii) provoz;  

(iii) interpretace.  

 

ÚLOHA 19: ZÁKLADY LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) Letové přístroje;  

(i) fyziologická hlediska;  
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(ii) porozumění přístrojům;  

(iii) určování letové polohy podle přístrojů;  

(iv) indikace podélného sklonu;  

(v) indikace náklonu;  

(vi) různé úpravy ukazatelů;  

(vii) úvod k používání umělého horizontu;  

(viii) podélný sklon;  

(ix) náklon;  

(x) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(xi) omezení přístrojů (včetně poruch systémů).  

(2) letová poloha, výkon a výkonnost;  

(i) určování letové polohy podle přístrojů:  

(ii) letové přístroje;  

(iii) přístroje pro kontrolu letu;  

(iv) vliv změny výkonu a konfigurace;  

(v) vzájemné kontroly údajů na přístrojích;  

(vi) interpretace údajů na přístrojích;  

(vii) přímé a nepřímé indikace (přístroje pro kontrolu letu);  

(viii) zpoždění indikace přístrojů;  

(ix) výběrové vyhledávání radiálů;  

(3) základní letové obraty (úplná přístrojová deska);  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích letounu;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí do předem zvolených kurzů:  

(A) vodorovné;  

(B) stoupavé;  

(C) klesavé.  

(b) Letová úloha:  

(1) úvod do létání podle přístrojů 

(i) letové přístroje;  

(ii) fyziologická hlediska;  

(iii) porozumění přístrojům;  

(iv) určování letové polohy podle přístrojů;  
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(v) podélný sklon;  

(vi) náklon;  

(vii) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(2) letová poloha, výkon a výkonnost;  

(i) určování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) vliv změny výkonu a konfigurace;  

(iii) vzájemná kontrola přístrojů;  

(iv) výběrové vyhledávání radiálů;  

(3) základní letové obraty (úplná přístrojová deska);  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích letounu;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí do předem zvolených kurzů:  

(A) vodorovné;  

(B) stoupavé;  

(C) klesavé.  

 

ÚLOHA 20: NOČNÍ LÉTÁNÍ (je-li požadována kvalifikace instruktora pro let v noci) 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) postupy spouštění motoru;  

(2) místní postupy: včetně spojení s ATC;  

(3) pojíždění:  

(i) osvětlení parkovací plochy a pojížděcích drah;  

(ii) posouzení rychlosti a vzdáleností;  

(iii) použití světelných pojezdových návěstidel;  

(iv) vyhnutí se riziku: osvětlení překážek;  

(v) kontroly přístrojů;  

(vi) vyčkávací stanoviště: postup osvětlení;  

(vii) počáteční seznámení v noci;  

(viii) orientace v místním prostoru;  

(ix) význam světel jiného letadla;  

(x) pozemní osvětlení překážek;  

(xi) rozdělení práce pilota: orientace vnější nebo podle přístrojů;  

(xii) postup opakovaného zařazení;  
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(xiii) osvětlení letiště: přibližovací a dráhová světla (včetně VASI a PAPI):  

(A) prahová světla;  

(B) přibližovací světla;  

(C) světelná sestupová soustava.  

(4) noční okruhy;  

(i) vzlet a stoupání:  

(A) vstup na dráhu;  

(B) vizuální reference během rozjezdu;  

(C) přechod na přístroje;  

(D) usazení v počátečním stoupání;  

(E) použití letových přístrojů;  

(F) stoupání podle přístrojů a první zatáčka.  

(ii) okruh:  

(A) zjišťování polohy letounu – orientace podle osvětlení dráhy;  

(B) obrazec a sledování okolí;  

(C) počáteční přiblížení a předvedení osvětlení dráhy;  

(D) zjišťování polohy letounu;  

(E) změna vzezření dráhových světel a VASI (nebo PAPI);  

(F) nalétnutí správné sestupové roviny;  

(G) stoupání po vzletu.  

(iii) přiblížení a přistání:  

(A) poloha, úsek před poslední zatáčkou a konečné přiblížení;  

(B) vliv deních změn větru;  

(C) použití přistávacích světlometů;  

(D) podrovnání a dosednutí;  

(E) dojezd;  

(F) opuštění dráhy: řízení rychlosti.  

(iv) nezdařené přiblížení:  

(A) použití přístrojů;  

(B) opakované stanovení polohy na obrazci okruhu;  

(5) noční navigace:  

(i) zvláštní důraz na plánování letu;  

(ii) výběr bodů na zemi viditelných v noci:  

(A) světelné majáky;  
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(B) vliv osvětlení pilotního prostoru na barvy na mapě;  

(C) použití radiových prostředků;  

(D) vliv měsíčního světla na viditelnost v noci;  

(iii) důraz na udržování „minimální bezpečné nadmořské výšky“;  

(iv) záložní letiště: omezená použitelnost;  

(v) omezená schopnost sledovat vývoj meteorologické situace;  

(vi) postupy při ztrátě orientace;  

(6) nouze v noci;  

(i) porucha radiostanice;  

(ii) závada osvětlení dráhy;  

(iii) závada na přistávacích světlometech letounu;  

(iv) závada na vnitřním osvětlení letounu;  

(v) závada na navigačním osvětlení letoun;  

(vi) úplné selhání elektrického systému;  

(vii) přerušený vzlet;  

(viii) porucha motoru;  

(ix) postup při překážce na dráze.  

(b) Letová úloha: během letové úlohy by měly být rovněž na místě procvičovány všechny cíle 
pozemní přípravy uvedené výše a instruktor-žák by měl předvést následující položky:  

(1) jak plánovat a provádět let v noci;  

(2) jak poradit pilotovi-žákovi při plánování a přípravě letu v noci;  

(3) jak poradit pilotovi-žákovi při provádění letu v noci;  

(4) jak provést rozbor a podle potřeby opravit chyby.  

 

B. Vrtulníky 

VÝUKA NA ZEMI  

Poznámka: Během výuky na zemi by měl instruktor-žák věnovat zvláštní pozornost vyučování 
rozšířené výuky na zemi v oblastech výkladu meteorologických informací, plánování a hodnocení 
tratě, přijímání rozhodnutí pokud dojde k degradaci vizuálního prostředí (DVE), včetně otočení do 
protisměru nebo provedení bezpečnostního přistání. 

 

Část 2  

LETOVÉ ÚLOHY 

(a) Letové úlohy jsou podobná těm, která se používají k výcviku PPL(A), ale s dodatečnými 
položkami navrženými k pokrytí potřeb FI.  

(b) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné vodítko 
posloupnosti výuky: proto se ukázky a praktická cvičení nemusí nezbytně provádět 
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v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na následujících, vzájemně 
souvisejících faktorech: 

(1) pokročilosti a schopnostech žadatele;  

(2) meteorologických podmínkách ovlivňujících let;  

(3) použitelné době letu;  

(4) úvahách o způsobu výuky;  

(5) místním provozním prostředí; 

(6) použitelnosti úloh pro typ vrtulníku.  

(c) Z toho plyne, že instruktoři-žáci se budou případně setkávat s podobnými, vzájemně 
souvisejícími faktory. Měli by vidět a naučit se, jak sestavit plány letových vyučovacích hodin a 
přitom brát tyto faktory v úvahu tak, aby se podle potřeby co nejlépe využila každá letová 
vyučovací hodina spojováním částí stanovených úloh. 

VŠEOBECNĚ 

(d) Předletová instruktáž normálně zahrnuje vyhlášení účelu a stručnou zmínku o základech letu 
pouze tehdy, jsou-li důležité. Má se jasně vysvětlit, jaké úlohy bude instruktor učit a žák 
procvičovat v průběhu letu. To by mělo zahrnovat informace o tom, jak bude let prováděn, kdo 
má pilotovat vrtulník a jaké aspekty letové bezpečnosti, počasí a leteckého umění 
momentálně uplatňovat. Povahou této vyučovací hodiny se bude řídit pořadí, ve kterém se 
mají vyučovat základní části.  

(e) Čtyřmi základními složkami předletové instruktáže budou:  

(1) účel;  

(2) základy letu (pouze nejstručnější odkaz);  

(3) letová(-é) úloha(-y) (jaké a jak a kým);  

(4) letecké umění (počasí, letová bezpečnost, atd.).  

PLÁNOVÁNÍ LETOVÝCH VYUČOVACÍCH HODIN 

(f) Naplánování letové vyučovací hodiny je základní požadavek dobrého výcviku a instruktoru-
žákovi se má dostat praktického procvičení pod dohledem v oblasti plánování a praktického 
využití plánů letové vyučovací hodiny. 

VŠEOBECNÉ ÚVAHY 

(g) Instruktor-žák by měl ukončit letový výcvik v procvičování zásad základního výcviku na úrovni 
PPL(H).  

(h) V průběhu tohoto výcviku instruktor-žák zaujímá sedadlo normálně obsazované FI(H), vyjma 
případu, kdy působí jako pilot-žák při vzájemných letech. 

(i) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění a sledování okolí je životně důležitou složkou 
veškerého letového provozu. Proto mají být v následujících letových úlohách pořád 
zdůrazňovány důležité aspekty leteckého umění.  

(j) Pokud práva osvědčení FI(H) mají zahrnovat poskytování výcviku pro noční létání, úloha 28 
by měla být provedena buď jako součást kurzu, nebo následně po vydání osvědčení. 

(k) Instruktor-žák by se měl naučit, jak určovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což by 
mělo být pořád zdůrazňováno.  
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(l) Instruktor-žák by měl být vyškolen, aby měl na paměti, že kdykoliv je to možné, měla by být 
používána letová simulace, která pilotům-žákům předvede účinky DVE a zvýší jejich 
povědomí a zdůrazní potřebu vyhýbání se tomuto potenciálně smrtelnému režimu letu.  

 

OSNOVA OBSAHU LETOVÉHO VÝCVIKU 

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

 

ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ S VRTULNÍKEM 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úvod k vrtulníku;  

(2) vysvětlení uspořádání pilotního prostoru;  

(3) systémy vrtulníku a motoru;  

(4) seznam (seznamy) kontrol povinných úkonů a postupy;  

(5) seznámení s ovládacími prvky řízení vrtulníku;  

(6) rozdílnosti pilotáže ze sedadla instruktora;  

(7) nácviky nouzových postupů:  

(i) činnost v případě požáru ve vzduchu a na zemi: požár motoru, v pilotním 
prostoru nebo v kabině a elektrického systému;  

(ii) nácvik při poruše systémů podle typu vrtulníku;  

(iii) nácviky evakuace: umístění a použití nouzového vybavení a východů.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy.  

 

ÚLOHA 2: PŘÍPRAVA PŘED LETEM A ČINNOST PO LETU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) oprávnění k letu a přejímka letounu, včetně technického deníku (používá-li se) a 
osvědčení o údržbě;  

(2) vybavení předepsané pro let (mapy, atd.);  

(3) vnější prohlídky;  

(4) vnitřní prohlídky;  

(5) pohodlí žáka, nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo řízení;  

(6) kontroly před spouštěním a po spuštění;  

(7) kontroly systému, výkonu nebo provozuschopnosti (podle použitelnosti);  

(8) úkony při doběhu a vypínání motoru vrtulníku (včetně kontrol systémů);  

(9) parkování a opuštění vrtulníku (včetně zajištění nebo zabezpečení, co je vhodné);  
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(10) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti letounu.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy. 

 

ÚLOHA 3: LETOVÁ PRAXE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

Poznámka: pro tuto úlohu neexistuje požadavek na pozemní přípravu.  

(b) Letová úloha:  

(1) letová praxe;  

(2) uspořádání pilotního prostoru, ergonomie a ovládací prvky řízení;  

(3) postupy v pilotním prostoru: stabilita a řízení.  

 

ÚLOHA 4: ÚČINKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ ŘÍZENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) funkce ovládacích prvků řízení (primární a sekundární účinky);  

(2) vliv rychlosti letu;  

(3) vliv změn výkonu (kroutící moment);  

(4) vliv vybočení (boční skluz);  

(5) vliv zatížení disku rotoru (náklon a podrovnání);  

(6) vliv volby zapnuní/vypnutí hydrauliky na řízení;  

(7) vliv třecí brzdy řízení;  

(8) použití přístrojů;  

(9) ovládání ohřevu karburátoru nebo systému ochrany proti námraze.  

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy. 

 

ÚLOHA 5: ZMĚNY VÝKONU A POLOHY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) vztah mezi polohou cyklického řízení, polohou disku rotoru, polohou trupu a rychlostí 
letu a zpětným promávnutím listů;  

(2) diagram potřebného výkonu v závislosti na rychlosti letu;  

(3) změny výkonu a rychlosti při vodorovném letu;  

(4) využití přístrojů pro přesnost provádění letu;  

(5) omezení motoru a rychlosti letu;  

(b) Letová úloha:  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

296 

(1) vztah mezi polohou řízení cykliky, polohou disku rotoru, polohou trupu a zpětným 
promávnutím listů;  

(2) změny výkonu a rychlosti při vodorovném letu;  

(3) využití přístrojů pro přesnost provádění letu (včetně sledování přístrojů a sledování 
okolí).  

 

ÚLOHA 6: VODOROVNÝ LET, STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ A ZATÁČENÍ 

Poznámka: Výcvik této úlohy je pro usnadnění v osnově PPL(H) rozdělen na čtyři jednotlivé části, ale 
smí být prováděn vcelku nebo po vyhovujících částech. 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) základní faktory ovlivňující vodorovný let;  

(2) běžná nastavení výkonu;  

(3) použití třecí brzdy řízení nebo vyvážení;  

(4) důležitost udržování směru a vyvážení;  

(5) diagram potřebného nebo použitelného výkonu;  

(6) optimální rychlosti pro stoupání a klesání, úhly nebo stoupavost a klesavost;  

(7) důležitost vyvážení, polohy a koordinace v zatáčce;  

(8) vliv zatáčení na stoupavost nebo klesavost;  

(9) využití ukazatele směrového setrvačníku nebo ukazatele kurzu a kompasu;  

(10) využití přístrojů pro přesnost provádění letu.  

(b) Letová úloha:  

(1) udržování přímého a vodorovného letu při normálním cestovním výkonu;  

(2) ovládání podélného sklonu včetně použití třecí brzdy řízení nebo vyvážení;  

(3) využití kuličkové nebo provázkové indikace bočení k udržování směru a vyvážení;  

(4) nastavení a využití výkonu pro zvolené rychlosti letu a změny rychlosti;  

(5) přechod do stoupání;  

(6) normální a maximální stoupavost;  

(7) přechod ze stoupání do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách nebo 
výškách;  

(8) přechod do klesání;  

(9) vliv výkonu a rychlosti letu na klesavost;  

(10) přechod z klesání do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách nebo 
výškách;  

(11) přechod do zatáček se středním náklonem;  

(12) důležitost vyvážení, polohy a koordinace k udržení vodorovné zatáčky;  

(13) návrat do přímého a vodorovného letu;  
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(14) zatáčky do zvolených kurzů, použití ukazatele směrového setrvačníku a kompasu;  

(15) zatáčky při stoupání a klesání;  

(16) vliv zatáčky na stoupavost nebo klesavost;  

(17) využití přístrojů pro přesnost provádění letu (včetně sledování přístrojů a sledování 
okolí).  

 

ÚLOHA 7: AUTOROTACE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) charakteristiky autorotace;  

(2) bezpečnostní úkony (včetně sledování okolí a slovní výstrahy);  

(3) vstup a usazení v autorotaci;  

(4) vliv AUM, IAS, zatížení disku rotoru, přetížení a hustotní výšky na RRPM a klesavost;  

(5) omezení rotoru a motoru;  

(6) řízení rychlosti letu a RRPM;  

(7) přechod na motorový let;  

(8) stažení (přetočení) palivové přípusti a řízení ERPM nebo RRPM během opětovného 
sepnutí spojky (co je použitelné);  

(9) nebezpečí podmínek víru (vírového prstence) během vybírání.  

(b) Letová úloha:  

(1) bezpečnostní úkony (včetně slovní výstrahy a sledování okolí);  

(2) začátek a vývoj autorotace;  

(3) vliv IAS a zatížení disku rotoru na RRPM a klesavost;  

(4) řízení rychlosti letu a RRPM;  

(5) přechod na motorový let;  

(6) střední zatáčky v autorotaci;  

(7) přistání se simulovaným vypnutím motoru (pokud je vhodné).  

 

ÚLOHA 8: VISENÍ A POJÍŽDĚNÍ VE VISU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) vliv blízkosti země a potřebný výkon;  

(2) vliv větru, polohy a povrchu;  

(3) stabilita ve visení a účinky nevhodného vychýlení řízení;  

(4) vliv ovládacích prvků řízení ve visu;  

(5) řízení a koordinace při otáčení na místě;  

(6) potřeba nízké rychlosti při pohybu ve visu k udržení vlivu blízkosti země;  
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(7) vliv poruchy hydrauliky ve visu;  

(8) zvláštní nebezpečí, např. sníh, prach, atd.  

(b) Letová úloha:  

(1) vztah mezi vlivem blízkosti země a výkonem nebo výškou;  

(2) vliv větru, polohy a povrchu;  

(3) stabilita ve visení a účinky nevhodného vychýlení řízení;  

(4) účinky ovládacích prvků a techniky visení;  

(5) pozvolné dopředné dosednutí s dojezdem;  

(6) řízení a koordinace při otáčení na místě (volnost prostoru v 90°);  

(7) řízení a koordinace během pojíždění ve visu;  

(8) nebezpečí nesprávného ovládání a nadměrného podélného sklonu (přetažení);  

(9) (kde je použitelné) účinek poruchy hydrauliky ve visu;  

(10) simulovaná porucha motoru ve visu a při pojíždění ve visu.  

 

ÚLOHA 9: VZLET A PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úkony nebo nácviky před vzletem; 

(2) důležitost pečlivého sledování okolí; 

(3) postup zvedání do visu; 

(4) úkony po vzletu; 

(5) nebezpečí vodorovných pohybů v blízkosti země; 

(6) nebezpečí nesprávného ovládání a nadměrného podélného sklonu (přetažení); 

(7) postup pro přistání; 

(8) úkony po přistání; 

(9) vzlet a přistání s bočním větrem a po větru.  

(b) Letová úloha:  

(1) úkony nebo nácviky před vzletem; 

(2) postup sledování okolí před vzletem; 

(3) zvedání do visu; 

(4) úkony po vzletu; 

(5) přistání; 

(6) úkony nebo nácviky po přistání; 

(7) vzlet a přistání s bočním větrem a po větru. 
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ÚLOHA 10: PŘECHOD Z VISENÍ DO STOUPÁNÍ A Z PŘIBLÍŽENÍ DO VISENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování vlivu blízkosti země;  

(2) přechodový vztlak a jeho účinky;  

(3) naklánění vlivem dopředného letu a jeho účinky;  

(4) zopakování zpětného promávnutí listů a jeho účinků;  

(5) respektování diagramu křivek a související nebezpečí;  

(6) vliv nebo nebezpečí rychlosti a směru větru při přechodu;  

(7) postup přechodu do stoupání;  

(8) přiblížení pod konstantním úhlem;  

(9) postup přechodu do visu.  

(b) Letová úloha:  

(1) zopakování vzletu a přistání;  

(2) přechod z visení do stoupání;  

(3) účinky přechodového vztlaku, naklánění vlivem dopředného letu a zpětné promávnutí 
listů;  

(4) přiblížení pod konstantním úhlem;  

(5) postup pro přechod z klesání do visu;  

(6) různé podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím motoru.  

 

ÚLOHA 11: OKRUH, PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) okruh a související postupy;  

(2) vzlet a stoupání (včetně kontrol nebo rychlostí);  

(3) úsek okruhu mezi 1. a 2. zatáčkou (včetně kontrol, rychlostí nebo úhlů náklonu v 
zatáčkách);  

(4) úsek po větru (včetně úkonů před přistáním);  

(5) úsek před poslední zatáčkou (včetně kontrol, rychlostí nebo úhlů náklonu v zatáčce);  

(6) konečné přiblížení (včetně kontrol nebo rychlostí);  

(7) účinek větru při přiblížení a visení IGE;  

(8) postup přiblížení a přistání s bočním větrem;  

(9) postup nezdařeného přiblížení a technika opakování okruhu (je-li použitelné);  

(10) postup strmého přiblížení (včetně nebezpečí vysoké klesavosti);  

(11) postup přiblížení s omezeným výkonem (včetně nebezpečí vysoké rychlosti při 
dosednutí);  
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(12) využití vlivu země;  

(13) postup přerušeného vzletu;  

(14) nácvik úkonů při poruše hydrauliky a postup přistání při vysazení hydrauliky (kde je 
použitelné);  

(15) nácvik úkonů nebo postup při poruše řízení ocasního rotoru nebo náhonu ocasního 
rotoru;  

(16) nácvik úkonů při poruše motoru na okruhu zahrnující;  

(17) poruchu motoru 

(18) při vzletu:  

(i) mezi 1. a 2. zatáčkou;  

(ii) po větru;  

(iii) v úseku před poslední zatáčkou;  

(iv) při konečném přiblížení.  

(19) postupy snižování hluku (je-li použitelné).  

(b) Letová úloha:  

(1) zopakování přechodů a přiblížení s konstantním úhlem;  

(2) základní výcvikový okruh, včetně kontrol;  

(3) přiblížení s bočním větrem a postup přistání;  

(4) nezdařené přiblížení a technika opakování okruhu (co je použitelné);  

(5) postup strmého přiblížení;  

(6) základy techniky přiblížení nebo pokračování s omezeným výkonem;  

(7) využití vlivu blízkosti země;  

(8) porucha hydrauliky a přiblížení se k bodu dotyku s vypnutou hydraulikou a vybrání 
v bezpečné výšce (je-li použitelné);  

(9) simulovaná porucha motoru při vzletu, mezi 1. a 2. zatáčkou, v úseku po větru, 
v úseku před poslední zatáčkou a úseku konečného přiblížení;  

(10) různé podrovnání při přistání se simulovaným vypnutím motoru.  

 

ÚLOHA 12: PRVNÍ SAMOSTATNÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) upozornění na změny polohy vzhledem ke snížené hmotnosti a příčně posunutému 
těžišti; 

(2) nízká poloha ocasu, nízká poloha ližin nebo kol při visení nebo přistání; 

(3) nebezpečí ztráty RRPM a nadměrného podélného sklonu (přetažení); 

(4) úkony před vzletem; 

(5) vzlet proti větru; 
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(6) nácvik úkonů během vzletu a po vzletu; 

(7) normální okruh, přiblížení a přistání; 

(8) postup v případě nouze. 

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy. 

 

ÚLOHA 13: BOČNÍ LETY A LETY VZAD VE VISU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování visení;  

(2) směrová stabilita a účinek stáčení se po větru; 

(3) nebezpečí strmého naklonění přídě dolů při vybírání z letu vzad; 

(4) omezení vrtulníku pro boční lety a lety vzad; 

(5) vliv polohy těžiště. 

(b) Letová úloha:  

(1) zopakování visení a 90° výhledové zatáčky; 

(2) boční lety kurzem proti větru; 

(3) lety vzad kurzem proti větru; 

(4) boční lety a lety vzad kurzem po větru; 

(5) příliš rychlý let vzad a postup vybrání. 

 

ÚLOHA 14: OTÁČENÍ NA MÍSTĚ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování vlivu blízkosti země a účinku větru; 

(2) účinek stáčení se po větru a zásahy do řízení; 

(3) řízení RRPM; 

(4) vliv kroutícího momentu; 

(5) mezní limity polohy cyklického řízení vzhledem k poloze těžiště (kde je použitelné); 

(6) omezení rychlosti otáčení; 

(7) otáčení na místě kolem polohy pilota; 

(8) otáčení na místě kolem polohy vyrovnávacího rotoru; 

(9) otáčení na místě kolem geometrického středu vrtulníku; 

(10) čtverec (bezpečný výhled) a výhledová zatáčka. 

(b) Letová úloha:  

(1) stáčení se po větru, vliv kroutícího momentu a zásahy do řízení; 

(2) rychlost otáčení; 
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(3) otáčení na místě kolem polohy pilota; 

(4) otáčení na místě kolem polohy vyrovnávacího rotoru; 

(5) otáčení na místě kolem geometrického středu vrtulníku; 

(6) čtverec a výhledová zatáčka. 

 

ÚLOHA 15: VISENÍ MIMO VLIV BLÍZKOSTI ZEMĚ (OGE) A VÍROVÝ PRSTENEC 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování vlivu blízkosti země a diagramu potřebného výkonu; 

(2) řízení snášení, výšky a výkonu, pozorování okolí a sledování; 

(3) vírový prstenec, (včetně nebezpečí, postupů rozpoznání situace a vybrání); 

(4) ztráta účinnosti ocasního rotoru. 

(b) Letová úloha:  

(1) předvést visení OGE; 

(2) řízení snášení, výšky, výkonu a pozorování okolí a postup sledování přístrojů; 

(3) rozpoznání počáteční fáze vírového prstence a prosednutí při výkonu; 

(4) vybrání z počáteční fáze vírového prstence; 

(5) rozpoznání ztráty účinnosti ocasního rotoru a postupy vybrání. 

 

ÚLOHA 16: SIMULOVANÉ PŘISTÁNÍ S VYSAZENÝM MOTOREM (EOL) 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování základní autorotace; 

(2) účinek AUM, zatížení disku rotoru, hustotní výšky a poklesu RRPM; 

(3) použití cyklického a kolektivního řízení k regulaci rychlosti nebo RRPM; 

(4) účinek kroutícího momentu; 

(5) použití podrovnání nebo zatáčky k obnovení RRPM; 

(6) postup simulovaného EOL při proměnném podrovnání; 

(7) postup simulovaného EOL při konstantní poloze; 

(8) zopakování postupu simulovaného EOL při visení nebo pojíždění ve visu; 

(9) nouzové postupy při poruše motoru během přechodu; 

(10) postup simulovaného EOL v malé výšce. 

(b) Letová úloha 

(1) zopakování vstupu a řízení v autorotaci; 

(2) simulované EOL při proměnném podrovnání; 

(3) simulované EOL při konstantní poloze; 
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(4) simulované EOL při visení; 

(5) simulované EOL při pojíždění ve visu; 

(6) simulované EOL v malé výšce. 

 

ÚLOHA 17: POKROČILÉ AUTOROTACE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) vliv rychlosti letu nebo AUM na úhly klesání nebo klesavost; 

(2) vliv nastavení RRPM na úhel klesání nebo klesavost; 

(3) smysl a postup pro dolet při autorotaci; 

(4) smysl a postup autorotace v konstantní poloze; 

(5) smysl a postup pro nízké rychlosti a „S“ zatáčky při autorotaci; 

(6) omezení rychlosti nebo náklonu v zatáčkách při autorotaci; 

(7) zopakování postupů opětovného sepnutí spojky nebo opakování okruhu. 

(b) Letová úloha:  

(1) volba značení na zemi a standardní vztažná výška k určení uletěné vzdálenosti při 
různých technikách autorotace; 

(2) zopakování základní autorotace; 

(3) postup doletu při autorotaci; 

(4) postup autorotace v konstantní poloze; 

(5) postup pro nízké rychlosti při autorotaci, včetně nutnosti včasného zvýšení rychlosti; 

(6) postup pro „S“ zatáčky při autorotaci; 

(7) 180 a 360° zatáčky při autorotaci; 

(8) zopakování postupů opětovného sepnutí spojky a opakování okruhu. 

 

ÚLOHA 18: NÁCVIK VYNUCENÝCH PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) typy terénu nebo možnosti povrchu pro výběr nejlepšího místa pro přistání; 

(2) postup nácviku vynucených přistání; 

(3) úkony při vynuceném přistání a činnost v případě nehody; 

(4) pravidla nebo výška pro vybrání a opakování okruhu. 

(b) Letová úloha:  

(1) rozpoznání typů terénu z normální cestovní výšky letu nebo nadmořské výšky; 

(2) postup nácviku vynucených přistání; 

(3) zopakování postupu vybrání nebo opakování okruhu. 
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ÚLOHA 19: OSTRÉ ZATÁČKY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) omezení rychlosti letu nebo úhlu náklonu; 

(2) postup koordinace k udržení náklonu nebo polohy; 

(3) zopakování omezení rychlosti nebo náklonu při autorotaci, včetně řízení RRPM; 

(4) význam zatížení disku rotoru, vibrací a zpětné vazby v řízení; 

(5) vliv větru v zatáčkách v malé výšce. 

(b) Letová úloha:  

(1) postup zatáčení ve 30stupňovém náklonu; 

(2) postup zatáčení ve 45stupňovém náklonu (kde je to možné); 

(3) ostré zatáčky s autorotací; 

(4) vysvětlení chyb v zatáčce: vyvážení, poloha, náklon a koordinace; 

(5) vliv větru v malé výšce. 

 

ÚLOHA 20: PŘECHODY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování vlivu blízkosti země, přechodového vztlaku a zpětného promávnutí listů; 

(2) požadavky výcviku na přesnost cvičení; 

(3) postup přechodu do dopředného letu a zpět do visu se zaměřením na přesnost 
provedení; 

(4) vliv větru. 

(b) Letová úloha:  

(1) přechod z visu na minimálně 50 kt IAS a zpět do visu;  

Poznámka: zvolit konstantní výšku (20–30 ft) a udržet ji.  

(2) vliv větru.  

 

ÚLOHA 21: RYCHLÁ ZASTAVENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) koordinace při řízení výkonu; 

(2) zopakování vlivu větru; 

(3) postup pro rychlé zastavení proti větru; 

(4) postup pro rychlé zastavení při bočním větru; 

(5) zopakování omezení rychlosti letu a úhlů náklonu; 

(6) postup pro nouzové zatáčky z polohy po větru; 
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(7) postup pro rychlé zastavení z polohy po větru z vysoké rychlosti: podrovnání a 
zatáčka; 

(8) postup pro rychlé zastavení z polohy po větru z nízké rychlosti: zatáčka a podrovnání; 

Poznámka: využití dostatečné vztažné rychlosti např. vysoká rychlost, nízká rychlost. 

(9) nebezpečí udržování podrovnání v poloze po větru, (vírový prstenec) – (minimální 
rychlost 70 kt); 

(10) zopakovat nebezpečí vysokého zatížení disku rotoru. 

(b) Letová úloha:  

(1) postup pro rychlé zastavení proti větru; 

(2) postup pro rychlé zastavení při bočním větru; 

(3) nebezpečí vírového prstence a zatížení disku rotoru; 

(4) postup pro rychlé zastavení z polohy po větru s nízkou rychlostí; 

(5) postup pro rychlé zastavení z polohy po větru s vysokou rychlostí; 

(6) nouzové zatáčky z polohy po větru. 

 

ÚLOHA 22: NAVIGACE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

Poznámka: má se rozdělit na vhodné části podle uvážení instruktora.  

(1) plánování letu:  

(i) předpověď a skutečné počasí;  

(ii) výběr mapy, orientace, příprava a použití:  

(A) výběr tratě;  

(B) regulovaný nebo řízený vzdušný prostor;  

(C) nebezpečné, zakázané a omezené prostory;  

(D) bezpečná nadmořská výška.  

(iii) výpočty:  

(A) magnetický kurz (kurzy) a čas (časy) na trati;  

(B) spotřeba paliva;  

(C) hmotnost a vyvážení. 

(iv) letové informace:  

(A) oznámení NOTAM, atd.;  

(B) poznamenání požadovaných rádiových kmitočtů;  

(C) výběr náhradních míst pro přistání. 

(v) dokumentace vrtulníku;  

(vi) oznámení o letu:  
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(A) předletové administrativní postupy;  

(B) formulář letového plánu (podle vhodnosti).  

(2) odlet:  

(i) organizace pracovního zatížení v pilotním prostoru;  

(ii) postupy pro odlet:  

(A) nastavení výškoměru;  

(B) spojení s ATC v řízeném nebo regulované vzdušném prostoru;  

(C) postup nastavení kurzu;  

(D) zaznamenávání ETA;  

(E) udržování výšky nebo nadmořské výšky a kurzu.  

(iii) postupy pro opravy ETA a kurzu mají zahrnovat:  

(A) 10° čáru, dvojitou trať, traťovou chybu a uzavřený úhel;  

(B) pravidlo 1 v 60;  

(iv) změna ETA;  

(v) vedení navigačního záznamu;  

(vi) používání rádia;  

(vii) používání navigačních prostředků;  

(viii) sledování meteorologické situace a minimální meteorologické podmínky pro 
pokračování v letu;  

(ix) význam rozhodování za letu;  

(x) postup průletu řízeným nebo regulovaným vzdušným prostorem;  

(xi) postup při nejistotě o poloze;  

(xii) postup při ztrátě orientace.  

(3) přílet:  

(i) postup zařazení do letištního provozu, zejména spojení s ATC v řízeném 
nebo regulovaném vzdušném prostoru:  

(A) nastavení výškoměru;  

(B) zařazení do uspořádaného letového provozu;  

(C) postupy letu na okruhu.  

(ii) postupy pro parkování, zejména:  

(A) zabezpečení vrtulníku;  

(B) doplňování paliva;  

(C) uzavření letového plánu (je-li vhodné);  

(D) poletové administrativní postupy.  

(4) navigační problémy v malých výškách a za snížené dohlednosti:  
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(i) činnosti před klesáním; 

(ii) význam nebezpečí (např. překážky a jiný provoz); 

(iii) obtíže čtení mapy; 

(iv) vlivy větru a turbulence; 

(v) význam vyhýbání se oblastem citlivým na hluk; 

(vi) postup zařazení se do okruhu z malé výšky; 

(vii) postupy na okruhu a při přistání za špatného počasí; 

(viii) činnosti v případě výskytu DVE;  

(ix) příslušné postupy a výběr přistávací plochy pro bezpečnostní přistání;  

(x) rozhodnutí letět na náhradní letiště nebo provést bezpečnostní přistání;  

(xi) bezpečnostní přistání.  

(5) radionavigace:  

(i) použití VOR:  

(A) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(B) výběr a identifikace;  

(C) použití OBS;  

(D) indikace k nebo od: orientace;  

(E) použití CDI;  

(F) určení radiálu;  

(G) nalétnutí a udržování radiálu;  

(H) přelet VOR;  

(I) získání fixu pomocí dvou majáků VOR.  

(ii) použití vybavení ADF:  

(A) dostupnost majáků NDB, AIP a kmitočty;  

(B) výběr a identifikace;  

(C) orientace vzhledem k majáku;  

(D) let k cíli.  

(iii) použití VHF/DF 

(A) dostupnost, AIP a kmitočty;  

(B) R/T postupy a spojení s ATC;  

(C) získávání QDM a let k cíli.  

(iv) použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti:  

(A) dostupnost a AIP;  

(B) postupy a spojení s ATC;  
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(C) povinnosti pilota;  

(D) sekundární přehledový radar:  

(a) odpovídače;  

(b) výběr kódu;  

(E) dotaz a odpověď.  

(v) použití DME:  

(A) výběr a identifikace stanice;  

(B) provozní režimy: vzdálenost, traťová rychlost a zbývající doba letu.  

(vi) použití GNSS:  

(A) výběr traťových bodů;  

(B) indikace k nebo od a orientace;  

(C) chybové zprávy;  

(D) nebezpečí přílišného spoléhání se na GNSS při pokračování letu 
v DVE.  

(b) Letová úloha:  

(1) postupy navigace podle potřeby;  

(2) poradit žákovi a opravit chyby podle potřeby;  

(3) postupy čtení map;  

(4) význam výpočtů;  

(5) opravy kurzu a ETA;  

(6) použití rádia;  

(7) využití navigačních prostředků: ADF/NDB, VOR, VHF/DF, DME a odpovídače;  

(8) přelet s využitím vizuální reference, DR, GNSS a v případě dostupnosti 
radionavigačních prostředků; simulace horšících se meteorologických podmínek a 
činností spojených s letem na náhradní letiště nebo provedením bezpečnostního 
přistání;  

(8) vedení navigačního záznamu;  

(9) důležitost rozhodování;  

(10) postup jednání při nejistotě o poloze;  

(11) postup při ztrátě orientace;  

(12) příslušné postupy a výběr přistávací plochy pro bezpečnostní přistání;  

(13) postup zařazení do letištního provozu;  

(14) postupy parkování a vypnutí motoru;  

(15) poletové administrativní postupy.  
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ÚLOHA 23: POKROČILÉ VZLETY, PŘISTÁNÍ A PŘECHODY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování přistání a vzletu po větru (snížení výkonnosti);  

(2) zopakování omezení větrem;  

(3) zopakování změn směrové stability v poloze po větru;  

(4) zopakování diagramu potřebného výkonu;  

(5) postup přechodu do polohy po větru;  

(6) postup svislého vzletu přes překážky;  

(7) postup prozkoumávání terénu pro přistání;  

(8) kontroly výkonu;  

(9) postup přistání s dojezdem;  

(10) postup přistání s nulovou rychlostí;  

(11) postup přistání s bočním větrem a po větru;  

(12) strmé přiblížení, včetně souvisejících nebezpečí;  

(13) zopakování postupů opakování okruhu.  

(b) Letová úloha 

(1) postup přechodu do polohy po větru;  

(2) postup svislého vzletu přes překážky;  

(3) postup prozkoumávání terénu pro přistání;  

(4) kontroly a určení výkonu;  

(5) postup přistání s dojezdem;  

(6) postup přistání s nulovou rychlostí;  

(7) postup přistání s bočním větrem a po větru;  

(8) postup pro strmé přiblížení;  

(9) postupy pro opakování okruhu.  

 

ÚLOHA 24: SKLONĚNÝ TERÉN 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) omezení;  

(2) vztah mezi větrem a sklonem, včetně dorazu listů a řízení;  

(3) vliv těžiště na svahu;  

(4) vliv blízkosti země a potřebný výkon na svahu;  

(5) postup přistání na svahu, levý sklon, pravý sklon, do kopce;  
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(6) vyvarování se dynamického převrácení, nebezpečí nezpevněného podkladu a pohybů 
do boku;  

(7) nebezpečí nevhodného vychýlení řízení v blízkosti země na svahu;  

(8) nebezpečí nárazu nosného nebo ocasního rotoru při přistání do kopce.  

(b) Letová úloha 

(1) postup odhadu úhlu sklonu;  

(2) postup přistání a vzletu s levou ližinou výše na svahu;  

(3) postup přistání a vzletu s pravou ližinou výše na svahu;  

(4) postup přistání do kopce;  

(5) nebezpečí nevhodného vychýlení řízení v blízkosti země.  

 

ÚLOHA 25: OMEZENÝ VÝKON 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) použití vhodných grafů výkonu vrtulníku;  

(2) výběr postupu v souladu s dostupným výkonem;  

(3) vliv větru na dostupný výkon.  

(b) Letová úloha: zopakovat a zdokonalit postupy předvedené v úloze 23.  

 

ÚLOHA 26: OMEZENÉ PROSTORY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zopakování použití grafů výkonu vrtulníku;  

(2) postup lokalizace místa přistání a výběr orientačních bodů;  

(3) postupy určení rychlosti a směru větru;  

(4) postup prozkoumávání místa přistání;  

(5) důvod výběru orientačních bodů pro přistání;  

(6) postup výběru směru a druhu přiblížení;  

(7) nebezpečí přiblížení po větru;  

(8) postupy na okruhu;  

(9) důvod přiblížení na určený bod a opakování okruhu, (procvičení přiblížení);  

(10) postup přiblížení;  

(11) zopakování výhledové zatáčky a přistání (postup na skloněném terénu);  

(12) kontrola výkonu nebo stanovení výkonnosti ve visu IGE a OGE (pokud je to nutné);  

(13) postupy při vzletu.  

(b) Letová úloha 

(1) postup lokalizace místa přistání a výběr orientačních bodů;  
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(2) postupy zhodnocení rychlosti a směru větru;  

(3) postup prozkoumávání místa přistání;  

(4) výběr přistávacích orientačních bodů, směr a druh přiblížení;  

(5) postupy na okruhu;  

(6) procvičení přiblížení, postup opakování okruhu a přiblížení;  

(7) zopakování výhledové zatáčky a přistání (postup na skloněném terénu);  

(8) kontrola výkonu nebo stanovení výkonnosti ve visu IGE a OGE (pokud je to nutné);  

(9) postupy při vzletu.  

 

ÚLOHA 27: ZÁKLADY LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) fyziologická hlediska;  

(2) porozumění přístrojům;  

(3) určování letové polohy podle přístrojů;  

(4) sledování přístrojů;  

(5) omezení přístrojů;  

(6) základní obraty pouze podle přístrojů:  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech letu a konfiguracích;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí, stoupání a klesání do zvolených 
kurzů;  

(iv) vybrání stoupavých a klesavých zatáček (nezvyklé polohy).  

(b) Letová úloha:  

(1) určování letové polohy podle přístrojů a sledování přístrojů;  

(2) základní obraty pouze podle přístrojů:  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech letu a konfiguracích;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí, stoupání a klesání do zvolených 
kurzů;  

(iv) vybrání stoupavých a klesavých zatáček (nezvyklé polohy).  

 

ÚLOHA 28: NOČNÍ LÉTÁNÍ (je-li požadována kvalifikace instruktora pro let v noci)  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) lékařské nebo fyziologické aspekty nočního vidění;  

(2) požadavek na svítilnu, která má být na palubě (předletová prohlídka, atd.);  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

312 

(3) použití přistávacího světlometu;  

(4) postupy vzletu a pojíždění ve visu v noci;  

(5) postup vzletu v noci;  

(6) postupy v pilotním prostoru v noci;  

(7) postupy přiblížení;  

(8) postupy přistání v noci;  

(9) postupy autorotace v noci (obnovení výkonu v bezpečné výšce);  

(10) postup nácviku vynuceného přistání v noci (s použitím vhodného osvětlení);  

(11) nouzové postupy v noci;  

(12) zásady navigace v noci;  

(13) značení map pro použití v noci (zvýraznění okrajů zastavěných nebo osvětlený ploch 
tlustými čarami, atd.).  

(b) Letová úloha:  

(1) použití svítilny pro předletovou prohlídku;  

(2) použití přistávacího světlometu;  

(3) noční vzlet do visu (bez pohybů do boku a vzad);  

(4) noční pojíždění ve visu (výše a pomaleji než ve dne);  

(5) postup přechodu v noci;  

(6) noční okruh;  

(7) přiblížení a přistání v noci (včetně použití přistávacího světlometu);  

(8) autorotace v noci (obnovení výkonu v bezpečné výšce);  

(9) nácvik vynuceného přistání v noci (s použitím vhodného osvětlení);  

(10) nouzové postupy v noci;  

(11) postupy nočního přeletu, je-li to vhodné.  

 

C. Vzducholodě 

Část 2  

LETOVÉ ÚLOHY 

(a) Letové úlohy jsou podobné těm, které se používají k výcviku PPL(As), ale s dodatečnými 
položkami navrženými k pokrytí potřeb FI.  

(b) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné vodítko 
posloupnosti výuky: proto se ukázky a praktická cvičení nemusí nezbytně provádět 
v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na následujících, vzájemně 
souvisejících faktorech: 

(1) pokročilosti a schopnostech žadatele;  

(2) meteorologických podmínkách ovlivňujících let;  
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(3) použitelné době letu;  

(4) úvahách o způsobu výuky;  

(5) místním provozním prostředí. 

(c) Z toho plyne, že instruktoři-žáci se budou případně setkávat s podobnými, vzájemně 
souvisejícími faktory. Měli by vidět a naučit se, jak sestavit plány letových vyučovacích hodin a 
přitom brát tyto faktory v úvahu tak, aby se podle potřeby co nejlépe využila každá letová 
vyučovací hodina spojováním částí stanovených úloh. 

VŠEOBECNĚ 

(d) Předletová instruktáž normálně zahrnuje vyhlášení účelu a stručnou zmínku o základech letu 
pouze tehdy, jsou-li důležité. Má se jasně vysvětlit, jaké úlohy bude instruktor učit a žák 
procvičovat v průběhu letu. To by mělo zahrnovat informace o tom, jak bude let prováděn, kdo 
má pilotovat vzducholoď a jaké aspekty letové bezpečnosti, počasí a leteckého umění 
momentálně uplatňovat. Povahou této vyučovací hodiny se bude řídit pořadí, ve kterém se 
mají vyučovat základní části.  

(e) Čtyřmi základními složkami předletové instruktáže budou:  

(1) účel;  

(2) základy letu (pouze nejstručnější odkaz);  

(3) letová(-é) úloha(-y) (jaké a jak a kým);  

(4) letecké umění (počasí, letová bezpečnost, atd.).  

PLÁNOVÁNÍ LETOVÝCH VYUČOVACÍCH HODIN 

(f) Naplánování letové vyučovací hodiny je základní požadavek dobrého výcviku a instruktoru-
žákovi se má dostat praktického procvičení pod dohledem v oblasti plánování a praktického 
využití plánů letové vyučovací hodiny. 

VŠEOBECNÉ ÚVAHY 

(g) Instruktor-žák by měl ukončit letový výcvik v procvičování zásad základního výcviku na úrovni 
PPL(As).  

(h) V průběhu tohoto výcviku instruktor-žák zaujímá sedadlo normálně obsazované FI(As), vyjma 
případu, kdy působí jako pilot-žák při vzájemných letech. 

(i) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění a sledování okolí je životně důležitou složkou 
veškerého letového provozu. Proto mají být v následujících letových úlohách pořád 
zdůrazňovány důležité aspekty leteckého umění.  

(j) Úlohy 15 a 16 osnovy letového výcviku by měly být kromě dne provedeny i v noci jako součást 
kurzu.  

(k) Instruktor-žák by se měl naučit, jak určovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což by 
mělo být pořád zdůrazňováno.  

 

OSNOVA OBSAHU LETOVÉHO VÝCVIKU 

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

Poznámka: Ačkoli cvičení 16 není předepsáno pro kurz PPL(As), je požadavkem pro kurz FI(As). 
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ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ SE VZDUCHOLODÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úvod ke vzducholodi;  

(2) charakteristiky vzducholodě;  

(3) uspořádání pilotního prostoru; 

(4) systémy vzducholodě a motoru;  

(5) použití seznamu (seznamů) kontrol povinných úkonů a postupy;  

(6) seznámit žáka s ovládacími prvky řízení vzducholodě;  

(7) rozdílnosti pilotáže ze sedadla instruktora;  

(8) nácviky nouzových postupů:  

(i) činnost v případě požáru ve vzduchu a na zemi: požár motoru, v pilotním 
prostoru nebo v kabině a elektrického systému;  

(ii) nácvik při poruše systémů podle typu vzducholodě;  

(iii) nácviky evakuace: umístění a použití nouzového vybavení a východů.  

(b) Letová úloha všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy.  

 

ÚLOHA 2: PŘÍPRAVA PŘED LETEM A ČINNOST PO LETU 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) oprávnění k letu a přejímka vzducholodě, včetně technického deníku (používá-li se) a 
osvědčení o údržbě;  

(2) vybavení předepsané pro let (mapy, atd.);  

(3) vnější prohlídky;  

(4) vnitřní prohlídky;  

(5) pohodlí žáka, nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo pedálů směrového 
kormidla;  

(6) kontroly při spouštění a po spuštění motorů;  

(7) kontroly systému, výkonu nebo provozuschopnosti (podle použitelnosti);  

(8) úkony při doběhu a vypínání motorů vzducholodě (včetně kontroly systémů);  

(9) parkování, ukotvení a odpoutání od přistávacího stožáru, opuštění vzducholodě 
(včetně zajištění nebo zabezpečení, co je vhodné);  

(10) vyplnění listu oprávnění a dokladů o provozuschopnosti vzducholodě. 

(b) Letová úloha: všechny cíle pozemní přípravy uvedené výše by měly být rovněž procvičovány 
na místě během letové úlohy.  

 

ÚLOHA 3: LETOVÁ PRAXE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  
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Poznámka: pro tuto úlohu neexistuje požadavek na pozemní přípravu.  

(b) Letová úloha:  

(1) letová praxe;  

(2) uspořádání pilotního prostoru, ergonomie a ovládací prvky řízení;  

(3) postupy v pilotním prostoru: stabilita a řízení.  

 

ÚLOHA 4: ÚČINKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ ŘÍZENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) funkce ovládacích prvků řízení (primární a sekundární účinky);  

(2) vliv rychlosti letu;  

(3) vliv změn výkonu; 

(4) účinek vyvážení a dalších ovládacích prvků řízení; 

(5) používání přístrojů; 

(6) používání vyhřívání karburátoru.  

(b) Letová úloha:  

(1) funkce ovládacích prvků řízení;  

(2) vliv rychlosti letu;  

(3) vliv změn výkonu; 

(4) účinek vyvážení a dalších ovládacích prvků řízení; 

(5) používání přístrojů (včetně sledování přístrojů); 

(6) používání vyhřívání karburátoru.  

 

ÚLOHA 5: POZEMNÍ MANÉVROVÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úkony před pojížděním;  

(2) spouštění, řízení rychlosti a zastavování;  

(3) obsluha motoru;  

(4) postupy upoutání (kotvení);  

(5) řízení směru a zatáčení;  

(6) vlivy větru;  

(7) vlivy povrchu země;  

(8) signály k řízení na odbavovací ploše;  

(9) kontroly přístrojů;  

(10) postupy ATC;  
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(11) nouzové případy.  

(b) Letová úloha:  

(1) spouštění, řízení rychlosti a zastavování;  

(2) obsluha motoru;  

(3) postupy upoutání (kotvení);  

(4) řízení směru a zatáčení;  

(5) vliv větru.  

 

ÚLOHA 6: POSTUPY PRO VZLET 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) úkony před vzletem;  

(2) vzlet s rozdílným statickým zatížením;  

(3) nácvik úkonů během vzletu a po vzletu;  

(4) postupy snižování hluku.  

(b) Letová úloha:  

(1) vzlet s rozdílným statickým zatížením ;  

(2) nácvik úkonů během vzletu a po vzletu.  

 

ÚLOHA 6e: NOUZOVÉ PŘÍPADY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) přerušený vzlet;  

(2) poruchy motoru a činnosti po vzletu;  

(3) nesprávná funkce řízení vektoru tahu;  

(4) poruchy aerodynamického řízení;  

(5) poruchy elektrické soustavy a systémů.  

(b) Letová úloha:  

(1) jak přerušit vzlet;  

(2) porucha motoru a vhodná činnost;  

(3) nesprávná funkce řízení vektoru tahu;  

(4) poruchy aerodynamického řízení.  

 

ÚLOHA 7: STOUPÁNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zahájení a jak udržovat normální a maximální stoupavost;  
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(2) postup přechodu do vodorovného letu;  

(3) jak přejít do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(4) maximální úhel stoupání;  

(5) maximální stoupavost.  

(b) Letová úloha:  

(1) jak přejít do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(2) maximální úhel stoupání.  

 

ÚLOHA 8: PŘÍMÝ A VODOROVNÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) jak dosáhnout a udržovat přímočarý a vodorovný let;  

(2) let v kritické tlakové výšce nebo v její blízkosti;  

(3) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování;  

(4) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu);  

(5) během změn rychlosti;  

(6) využití přístrojů pro přesnost provádění letu.  

(b) Letová úloha:  

(1) jak dosáhnout a udržovat přímočarý a vodorovný let;  

(2) let v kritické tlakové výšce nebo v její blízkosti;  

(3) ovládání podélného sklonu, včetně použití vyvažování;  

(4) při zvolených rychlostech letu (použití výkonu);  

(5) během změn rychlosti.  

 

ÚLOHA 9: KLESÁNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) postupy zahájení, udržování a přechodu do vodorovného letu; 

(2) přechod do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(3) maximální klesavost;  

(4) maximální úhel klesání; 

(5) využití přístrojů pro přesnost provádění letu. 

(b) Letová úloha:  

(1) převedení do vodorovného letu ve zvolených nadmořských výškách;  

(2) maximální klesavost;  

(3) maximální úhel klesání.  
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ÚLOHA 10: ZATÁČENÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) zahájení a udržování vodorovných zatáček;  

(2) návrat do přímého letu;  

(3) chyby v zatáčce;  

(4) stoupavé zatáčky;  

(5) klesavé zatáčky;  

(6) zatáčky do zvolených kurzů: využití směrového setrvačníku a kompasu;  

(7) využití přístrojů pro přesnost provádění letu.  

(b) Letová úloha 

(1) chyby v zatáčce a způsoby nápravy;  

(2) stoupavé zatáčky;  

(3) klesavé zatáčky.  

 

ÚLOHA 11: VISENÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy: obraty ve visu (podle vhodnosti).  

(b) Letová úloha: obraty ve visu (podle vhodnosti).  

 

ÚLOHA 12: PŘIBLÍŽENÍ A PŘISTÁNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí;  

(2) přistání s rozdílným statickým zatížením;  

(3) postupy pro nezdařené přiblížení a opakování okruhu;  

(4) postupy snižování hluku.  

(b) Letová úloha 

(1) přistání s rozdílným statickým zatížením;  

(2) postupy pro nezdařené přiblížení a opakování okruhu.  

 

ÚLOHA 12e: NOUZOVÉ PŘÍPADY 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) přerušené přiblížení a opakování okruhu;  

(2) nesprávná funkce řízení vektoru tahu;  

(3) nouzové případy spojené s obalem vzducholodě;  

(4) nouzové případy v důsledku požáru;  
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(5) poruchy aerodynamického řízení;  

(6) poruchy elektrické soustavy a systémů.  

(b) Letová úloha: nácviky nouzových postupů a činností.  

 

ÚLOHA 13: BEZPEČNOSTNÍ PŘISTÁNÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) události vyžadující si bezpečnostní přistání;  

(2) podmínky za letu;  

(3) výběr přistávací plochy;  

(4) okruh a přiblížení.  

(b) Letová úloha:  

(1) jak provést výběr přistávací plochy;  

(2) okruh a přiblížení.  

 

ÚLOHA 14a: NAVIGACE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) jak provádět plánování letu;  

(2) odlet na navigační let;  

(3) navigační postupy za letu;  

(4) přílet a postupy zařazení do okruhu letiště. 

(b) Letová úloha:  

(1) provedení plánování navigačního letu;  

(2) odlet na navigační let;  

(3) navigační postupy za letu;  

(4) přílet a postupy zařazení do okruhu letiště. 

 

ÚLOHA 14b: NAVIGACE V NIŽŠÍCH HLADINÁCH A ZA SNÍŽENÉ DOHLEDNOSTI 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) činnosti před klesáním;  

(2) možná nebezpečí (například překážky a terén) a související opatření;  

(3) problémy žáků se čtením map;  

(4) vlivy větru, turbulence a srážek;  

(5) uvědomování si vertikální situace;  

(6) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk;  
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(7) zařazení do okruhu;  

(8) okruh a přistání za špatného počasí.  

(b) Letová úloha:  

(1) činnosti před klesáním;  

(2) postupy čtení map;  

(3) uvědomování si vertikální situace;  

(4) vyhýbání se oblastem citlivým na hluk;  

(5) zařazení do okruhu;  

(6) okruh a přistání za špatného počasí.  

 

ÚLOHA 14c: RADIONAVIGACE 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) použití VOR;  

(2) použití vybavení ADF;  

(3) použití majáků NDB;  

(4) použití VHF/DF;  

(5) použití traťového radaru nebo radaru koncové řízené oblasti;  

(6) použití DME.  

(b) Letová úloha 

(1) použití navigačních prostředků;  

(2) postup jednání při nejistotě o poloze.  

 

ÚLOHA 15: ZÁKLADY LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) fyziologická hlediska;  

(2) porozumění přístrojům;  

(3) určování letové polohy podle přístrojů;  

(4) sledování přístrojů;  

(5) omezení pro přístroje;  

(6) základní obraty pouze podle přístrojů:  

(i) přímý a vodorovný let;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáčky, stoupání a klesání do zvolených kurzů;  

(iv) přechod do vodorovného letu ze stoupavých a klesavých zatáček.  
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(b) Letová úloha:  

(1) určování letové polohy podle přístrojů a sledování přístrojů;  

(2) základní obraty:  

(i) přímý a vodorovný let;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáčky, stoupání a klesání do zvolených kurzů;  

(iv) přechod do vodorovného letu ze stoupavých a klesavých zatáček.  

 

ÚLOHA 16: NOČNÍ LÉTÁNÍ (je-li požadována kvalifikace instruktora pro let v noci) 

(a) Cíle pozemní přípravy:  

(1) lékařské a fyziologické aspekty nočního vidění;  

(2) požadavek na svítilnu, která má být na palubě (předletová prohlídka, atd.);  

(3) použití přistávacího světlometu;  

(4) postupy pro manévrování na zemi v noci;  

(5) postup vzletu v noci;  

(6) postupy v pilotním prostoru v noci;  

(7) postupy přiblížení;  

(8) postupy přistání v noci; 

(9) nouzové postupy v noci;  

(10) zásady navigace v noci.  

(b) Letová úloha:  

(1) použití přistávacího světlometu;  

(2) manévrování na zemi v noci;  

(3) vzlet, okruh nebo přiblížení a přistání v noci (včetně použití přistávacího světlometu). 

 

AMC2 FCL.930.FI FI – výcvikový kurz 

VÝCVIKOVÝ KURZ FI(S) a FI(B) 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu FI(S) a FI(B) je vyškolit držitele průkazů způsobilosti SPL a BPL na 
úroveň odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920 jako odborná způsobilost instruktora.  

(b) Výcvikový kurz by měl rozvíjet povědomí o bezpečnosti prostřednictvím výuky znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem FI, přinejmenším včetně následujícího: 

(1) osvěžit technické znalostí instruktora-žáka;  

(2) vyškolit instruktora-žáka pro výuku předmětů na zemi a letových úloh;  

(3) zajistit, že létání instruktora-žáka je na dostatečně vysoké úrovni;  
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(4) naučit instruktora-žáka principům základního výcviku a používat je na všech úrovních 
výcviku.  

(c) S výjimkou části týkající se vyučování a sebevzdělávání je veškerá tématická podobnost 
osnovy pozemního a letového výcviku doplňkem k osnově výcviku SPL a BPL.  

(d) Výcvikový kurz FI by měl klást zvláštní důraz na roli jednotlivce v souvislosti s důležitostí 
lidských činitelů ve spojení člověka a stroje a teoretických znalostí prostředí vzájemného 
působení. Zvláštní pozornost by měla být věnována vyzrálosti a úsudku žadatele, včetně 
chápání dospělých jedinců, jejich postojů chování a různých úrovní vzdělání.  

(e) Během výcvikového kurzu by si žadatelé měli sami uvědomit důležitost letové bezpečnosti. 
Zvyšování povědomí o bezpečnosti by mělo být základním cílem během celého výcvikového 
kurzu. Toho docílit bude hlavním významem výcvikového kurzu při předávání znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem letového instruktora žadatelům.  

(f) Po úspěšném splnění výcvikového kurzu a závěrečné zkoušky může být žadateli vydáno 
osvědčení FI.  

OBSAH  

(g) Výcvikový kurz se skládá ze dvou částí: 

(1) Části 1, teoretických znalostí, včetně výuky vyučování a sebevzdělávání, které by 
měly vyhovovat AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2, letového výcviku.  

 

Část 1  

Obsah části kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 FCL.930.FI, by 
měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

Kurz by měl pro osvědčení FI(S) a FI(B) zahrnovat alespoň 55 hodin výuky teoretických znalostí, 
včetně nejméně 25 hodin výuky vyučování a sebevzdělávání. 

 

Část 2  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU 

Schválený výcvikový kurz FI by měl sestávat alespoň z minima hodin letového výcviku, jak je 
stanoveno v ust. FCL.930.FI.  

LETOVÉ ÚLOHY 

(a) Letové úlohy jsou podobné těm, které se používají k výcviku SPL nebo BPL, ale s 
dodatečnými položkami navrženými k pokrytí potřeb letového instruktora.  

(b) Číslování úloh by mělo být v prvé řadě využíváno jako základní seznam úloh a jasné vodítko 
posloupnosti výuky: proto se ukázky a praktická cvičení nemusí nezbytně provádět 
v uvedeném pořadí. Skutečné pořadí a obsah budou záviset na následujících, vzájemně 
souvisejících faktorech: 

(1) pokročilosti a schopnostech žadatele;  

(2) meteorologických podmínkách ovlivňujících let;  

(3) použitelné době letu;  

(4) úvahách o způsobu výuky;  

(5) místním provozním prostředí; 
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(6) použitelnosti úloh pro daný typ letadla.  

(c) Podle uvážení instruktorů mohou být některé úlohy sloučeny, zatímco jiné úlohy mohou být 
provedeny v několika letech.  

(d) Z toho plyne, že instruktoři-žáci se budou případně setkávat s podobnými, vzájemně 
souvisejícími faktory. Měli by vidět a naučit se, jak sestavit plány letových vyučovacích hodin a 
přitom brát tyto faktory v úvahu tak, aby se podle potřeby co nejlépe využila každá letová 
vyučovací hodina spojováním částí stanovených úloh.  

VŠEOBECNĚ 

(e) Předletová instruktáž normálně zahrnuje vyhlášení účelu a stručnou zmínku o základech letu 
pouze tehdy, jsou-li důležité. Má se jasně vysvětlit, jaké úlohy bude instruktor učit a žák 
procvičovat v průběhu letu. To by mělo zahrnovat informace o tom, jak bude let prováděn, kdo 
má pilotovat letadlo a jaké aspekty letové bezpečnosti, počasí a leteckého umění momentálně 
uplatňovat. Povahou této vyučovací hodiny se bude řídit pořadí, ve kterém se mají vyučovat 
základní části.  

(f) Pět základních složek předletové instruktáže bude: 

(1) účel; 

(2) letová(-é) úloha(-y) (jaké a jak a kým); 

(3) letová instruktáž;  

(4) kontrola porozumění;  

(5) letecké umění.  

PLÁNOVÁNÍ LETOVÝCH VYUČOVACÍCH HODIN 

(g) Naplánování letové vyučovací hodiny je základní požadavek dobrého výcviku a instruktoru-
žákovi se má dostat praktického procvičení pod dohledem v oblasti plánování a praktického 
využití plánů letové vyučovací hodiny. 

VŠEOBECNÉ ÚVAHY 

(h) Instruktor-žák by měl ukončit letový výcvik v procvičování zásad základního výcviku na úrovni 
SPL nebo BPL. V průběhu tohoto výcviku instruktor-žák zaujímá sedadlo normálně 
obsazované FI.  

(i) Instruktor provádějící výcvik instruktora se obvykle ujímá role pilota-žáka. V případě kurzu pro 
FI(B) může být na palubě další osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti BPL nebo 
LAPL(B) nebo pilot-žák usilující o tyto průkazy způsobilosti, aby plnila funkci pilota-žáka pod 
dohledem instruktora.  

(j) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění je životně důležitou složkou veškerého letového 
provozu. Proto mají být v následujících letových úlohách v příhodných chvílích každého letu 
zdůrazňovány důležité aspekty leteckého umění. 

(k) Instruktor-žák by se měl naučit, jak určovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což by 
mělo být pořád zdůrazňováno. 
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OSNOVA OBSAHU LETOVÉHO VÝCVIKU 

 

A. KLUZÁKY 

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

Poznámka: Ačkoli není plně rozvinutá vývrtka v úloze 10 předepsána pro kurz LAPL, je požadavkem 
pro kurz FI. 

 

ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ S KLUZÁKEM 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit žáka s kluzákem, který bude využíván pro výcvik, a 
jak vyzkoušet jeho/její polohu v kluzáku z pohledu pohodlí, výhledu a schopnosti používat 
všechny ovládací prvky řízení a vybavení.  

(b) Předletová instruktáž a úloha:  

Instruktor-žák musí:  

(1) představit typ kluzáku, který bude využíván;  

(2) vysvětlit uspořádání pilotního prostoru: přístroje a vybavení;  

(3) vysvětlit ovládací prvky řízení letu: řídicí páka, pedály, aerodynamické brzdy, 
vztlakové klapky, uvolňování vlečného lana, podvozek;  

(4) zkontrolovat polohu žáka na sedadle z pohledu pohodlí, výhledu a schopnosti 
používat všechny ovládací prvky řízení;  

(5) vysvětlit použití bezpečnostních pásů;  

(6) předvést, jak nastavit pedál směrového kormidla;  

(7) vysvětlit rozdílnosti pilotáže ze sedadla instruktora;  

(8) vysvětlit seznamy kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů, řízení.  

 

ÚLOHA 2: POSTUP V PŘÍPADĚ NOUZE 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit žáka s použitím padáku a jak vysvětlit postup výskoku 
s padákem v případě nouze.  

(b) Předletová instruktáž a úloha:  

Instruktor-žák musí:  

(1) vysvětlit, jak šetrně zacházet s padákem (přeprava, uskladnění a sušení po použití);  

(2) předvést nastavení upínacích popruhů padáku;  

(3) vysvětlit postup nouzového výskoku s padákem (zvláště z kluzáku v nezvyklé poloze);  

(4) vysvětlit postup přistání s padákem za normálních podmínek a za silného větru.  
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ÚLOHA 3: PŘÍPRAVA PŘED LETEM 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit všechny úkony, které je třeba provést před letem. 
Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) potřebu předletové instruktáže;  

(2) skladbu a obsah této instruktáže;  

(3) jaké dokumenty jsou na palubě potřeba;  

(4) jaké vybavení je pro let vyžadováno;  

(5) jak manipulovat s kluzákem na zemi, jak ho přemisťovat, jak ho odtáhnout a jak ho 
zaparkovat;  

(6) jak provádět předletové vnější a vnitřní prohlídky;  

(7) postup ověření, zda jsou hmotnost a vyvážení v rámci omezení;  

(8) úkony před vypouštěním (seznam kontrol povinných úkonů).  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) potřebu předletové instruktáže;  

(2) že jsou na palubě požadované dokumenty;  

(3) že je na palubě vybavení požadované pro zamýšlený let;  

(4) jak manipulovat s kluzákem na zemi, jak ho přemístit na místo startu, odtáhnout ho a 
zaparkovat;  

(5) jak provádět předletovou vnější a vnitřní kontrolu;  

(6) jak ověřit, zda jsou hmotnost a vyvážení v rámci omezení;  

(7) jak nastavit bezpečnostní pásy, stejně jako sedadlo nebo pedály směrového kormidla;  

(8) úkony před vypouštěním;  

(9) jak poradit pilotu-žákovi v provádění předletové přípravy;  

(10) jak provádět rozbor a opravovat chyby předletové přípravy, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 4: POČÁTEČNÍ LETOVÁ PRAXE 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit žáka s tím, že je ve vzduchu, s prostorem okolo 
letiště, jak zaregistrovat jeho/její reakce na danou situaci a jak soustředit jeho/její pozornost 
na postupy týkající se bezpečnosti a sledování okolí.  

(b) Předletová instruktáž:  
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Instruktor-žák musí objasnit:  

(1) prostor okolo letiště;  

(2) potřebu sledování okolí;  

(3) změnu řízení letadla.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí:  

(1) ukázat významné orientační body na zemi;  

(2) provádět rozbor reakcí žáka;  

(3) kontrolovat, zda žák sleduje okolí (bezpečnost).  

 

ÚLOHA 5: PRIMÁRNÍ ÚČINKY OVLÁDACÍCH PRVKŮ ŘÍZENÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak:  

(1) předvést primární účinky každého ovládacího prvku řízení s pomocí vizuální 
reference;  

(2) naučit pilota-žáka rozpoznávat, kdy už kluzák není v normální poloze podél jedné 
z os, a jak ho naučit vrátit se do normální polohy;  

(3) cvičit nepřetržité a účinné sledování okolí během těchto úkolů;  

(4) rozebírat a opravovat chyby a chyby pilota-žáka, je-li potřeba.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) stanovení os kluzáku;  

(2) postupy sledování okolí;  

(3) vizuální reference podél každé osy;  

(4) primární účinky řídicích prvků bez příčného náklonu;  

(5) vztah mezi polohou a rychlostí;  

(6) použití vztlakových klapek;  

(7) použití aerodynamických brzd.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) vizuální reference za letu;  

(2) primární účinek výškového kormidla;  

(3) vztah mezi polohou a rychlostí (setrvačnost);  

(4) primární účinek směrového kormidla na rotaci kluzáku kolem svislé osy;  

(5) primární účinek křidélek na klonění;  
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(6) účinek aerodynamických brzd (včetně změn v klopení, pokud jsou aerodynamické 
brzdy vysunuty nebo zasunuty);  

(7) účinky vztlakových klapek (pokud kluzák vztlakové klapky má);  

(8) postupy sledování okolí během všech úloh;  

(9) jak poradit pilotu-žákovi rozpoznávat primární účinky každého ovládacího prvku 
řízení;  

(10) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 6: KOORDINOVANÉ KLONĚNÍ DO A Z PŘIMĚŘENÝCH ÚHLŮ NÁKLONU 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi ohledně sekundárních účinků řídicích prvků a jak naučit žáka 
koordinovat použití křidélek a směrového kormidla za účelem kompenzování účinku 
nebezpečné zatáčky. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak 
je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) sekundární účinky řídicích prvků;  

(2) účinek nebezpečné zatáčky;  

(3) jak kompenzovat nebezpečnou zatáčku;  

(4) další účinek směrového kormidla (příčné klonění).  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) účinek nebezpečné zatáčky s referencí na zemi;  

(2) další účinek směrového kormidla (příčné klonění);  

(3) koordinace řízení pomocí směrového kormidla a křidélek za účelem kompenzování 
účinků nebezpečné zatáčky;  

(4) klonění do a z mírných úhlů příčného náklonu (20 až 30°) a návrat do přímého letu;  

(5) jak poradit pilotu-žákovi v koordinování křidélek a směrového kormidla;  

(6) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 7: PŘÍMÝ LET 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak učit žáka udržovat přímý let stálým kurzem bez skluzu a 
výkluzu. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně 
opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí: 

(1) vysvětlit, jak udržovat přímý let;  
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(2) vysvětlit různá omezení rychlosti letu;  

(3) vysvětlit podélnou stabilitu kluzáku;  

(4) vysvětlit účinek vyvážení.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) udržování přímého letu;  

(2) vlastní podélnou stabilitu;  

(3) ovládání podélného sklonu kluzáku včetně použití vyvážení s vizuální referencí a 
rychlostí;  

(4) jak provádět sledování přístrojů;  

(5) řízení vodorovné polohy pomocí vizuálních referencí;  

(6) řízení kurzu s pomocí vizuální reference;  

(7) postupy sledování okolí během všech úloh;  

(8) jak poradit pilotu-žákovi ohledně udržování přímého letu;  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba. 

 

ÚLOHA 8: ZATÁČENÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak naučit žáky létat zatáčky a okruhy s mírným stálým příčným 
náklonem okolo 30° při konstantní poloze (rychlosti) a koordinovaném letu. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) síly působící na kluzák v průběhu zatáčky;  

(2) potřebu sledování okolí před zatáčením;  

(3) posloupnost zatáčky (zahájení, stabilizace a dokončení);  

(4) obvyklé chyby v průběhu zatáčky;  

(5) jak zatáčet do zvolených kurzů, použití kompasu;  

(6) použití přístrojů (ukazatel náklonu nebo skluzu) pro přesnost.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postup sledování okolí před zatáčením;  

(2) zahájení zatáčky (střední hladina zatáček);  

(3) stabilizaci zatáčky (udržování polohy a kompenzování vyvolaného klonění);  

(4) dokončení zatáčky;  
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(5) nejběžnější chyby v zatáčce;  

(6) zatáčky do zvolených kurzů (použití orientačních bodů v terénu pro srovnání);  

(7) použití přístrojů (ukazatel náklonu nebo skluzu) pro přesnost;  

(8) jak poradit pilotu-žákovi s letem zatáčky nebo okruhu s mírným příčným náklonem;  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 9a: POMALÝ LET 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak zlepšit schopnost žáka rozpoznat nechtěný let při kriticky 
nízkých rychlostech (velký úhel náběhu) a jak provést nácvik udržování kluzáku v rovnováze 
při návratu do normální polohy (rychlosti). Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) charakteristiky pomalého letu;  

(2) nebezpečí přetažení.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí před zahájením této úlohy zkontrolovat, že ve vzdušném prostoru pod 
kluzákem nejsou jiná letadla.  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) řízený let se zpomalováním až ke kriticky vysokému úhlu náběhu (nízká rychlost letu) 
a upozornit žáka na polohu přídí vzhůru, snižování hluku, snižování rychlosti;  

(2) návrat do normální polohy (rychlosti);  

(3) jak pomoci pilotu-žákovi rozpoznat let při kriticky nízkých rychlostech z nepozornosti;  

(4) jak provádět nácvik udržování kluzáku v rovnováze při návratu do normální polohy;  

(5) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 9b: PŘETAŽENÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak zlepšit schopnost žáka rozpoznat přetažení a jak ho vybrat. To 
zahrnuje pád z vodorovného letu a pády po křídle. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) jaký je mechanismus přetažení;  

(2) účinnost řízení při přetažení;  

(3) příznaky předcházející přetažení, rozpoznání a vybrání;  
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(4) faktory ovlivňující přetažení (důležitost úhlu náběhu a přetažení při vysoké rychlosti);  

(5) účinek vztlakových klapek, má-li kluzák nějaké;  

(6) vlivy nevyvážení při bezpečnostních úkonech v průběhu pádu;  

(7) příznaky přetažení, rozpoznání a vybrání;  

(8) vybrání pádu po křídle;  

(9) přiblížení se pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích konfiguracích: 
rozpoznání a vybrání dynamických přetažení.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí před zahájením této úlohy zkontrolovat, že ve vzdušném prostoru pod 
kluzákem nejsou jiná letadla.  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) přetažení z vodorovného letu;  

(2) příznaky předcházející přetažení, rozpoznání a vybrání;  

(3) příznaky přetažení, rozpoznání a vybrání;  

(4) vybrání pádu po křídle;  

(5) přiblížení se pádové rychlosti v přibližovacích a přistávacích konfiguracích;  

(6) rozpoznání a vybrání dynamických přetažení;  

(7) přetažení a vybrání v počátečním stadiu s „odváděním pozornosti instruktorem“;  

(8) jak zlepšit schopnosti žáka rozpoznat a vybrat přetažení;  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

Poznámka: má se přihlížet k omezením obratů a k odkazům na omezení týkající se hmotnosti a 
vyvážení uvedeným v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (například v příručce vlastníka 
nebo provozní příručce pilota). Bezpečnostní úkony by měly brát do úvahy minimální bezpečnou 
nadmořskou výšku pro zahájení takových úloh, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnostní rezerva 
pro vybrání. Pokud jsou v letové příručce nebo rovnocenném dokumentu (například v příručce 
vlastníka nebo provozní příručce pilota) uvedeny zvláštní postupy pro úlohy pádů a vývrtek a způsoby 
vybrání, musí k nim být přihlédnuto. Tyto okolnosti se rovněž týkají i další úlohy.  

 

ÚLOHA 10a: ROZPOZNÁNÍ VÝVRTKY A ZABRÁNĚNÍ VÝVRTCE 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak zlepšit schopnost žáka rozpoznat vývrtku v počátečním stádiu a 
jak ji vybrat. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je 
správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) proč kluzák rotuje;  

(2) jak rozpoznat příznaky vývrtky (nezaměňovat s letem ve strmé sestupné spirále);  

(3) jaké jsou parametry ovlivňující vývrtku;  
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(4) jak vybrat vývrtku.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí před zahájením této úlohy zkontrolovat, že ve vzdušném prostoru pod 
kluzákem nejsou jiná letadla.  

Instruktor-žák musí:  

(1) názorně předvést přetažení a vybrání vývrtky v počátečním stádiu (přetažení 
s přehnaným pádem po křídle, okolo 45°);  

(2) se ujistit, že žák rozpoznává přechod do vývrtky;  

(3) se přesvědčit, že pilot-žák je schopen vybrat vývrtku;  

(4) zkontrolovat, zda žák stále reaguje správně, i když během přechodu do vývrtky 
instruktor odvádí jeho pozornost;  

(5) předvést, jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

Poznámka: přihlížení k omezením obratů a nezbytnost řídit se výpočty hmotnosti a vyvážení 
podle příručky kluzáku. 

 

ÚLOHA 10b: ROZVINUTÉ VÝVRTKY: PŘECHOD A VYBRÁNÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak rozpoznat rozvinutou vývrtku a jak ji vybrat. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) přechod do vývrtky;  

(2) příznaky skutečné vývrtky a rozpoznání a určení směru vývrtky;  

(3) vybrání vývrtky;  

(4) použití ovládacích prvků řízení;  

(5) účinky vztlakových klapek (omezení vztlakových klapek podle typu);  

(6) účinek polohy těžiště na charakteristiky vývrtky;  

(7) vývrtku z různých letových poloh;  

(8) omezení kluzáku;  

(9) bezpečnostní úkony;  

(10) obvyklé chyby při vybírání.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí před zahájením této úlohy zkontrolovat, že ve vzdušném prostoru pod 
kluzákem nejsou jiná letadla.  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) bezpečnostní úkony;  

(2) přechod do vývrtky;  
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(3) rozpoznání a určení směru vývrtky;  

(4) vybrání vývrtky (s ohledem na letovou příručku);  

(5) použití ovládacích prvků řízení;  

(6) účinky vztlakových klapek (omezení podle typu kluzáku);  

(7) vývrtka a vybrání z různých letových poloh;  

(8) jak zlepšit schopnost pilota-žáka rozpoznat a vybrat vývrtku;  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 11: ZPŮSOBY VZLETU NEBO VYPOUŠTĚNÍ 

Poznámka: instruktor-žák musí vyučovat alespoň jeden z následujících způsobů vypouštění: 
vypouštění navijákem, aerovlek, vlastní pomocí. Měly by být provedeny nejméně tři úlohy se selháním 
při vypouštění. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně 
opravovat. 

 

ÚLOHA 11a: VYPOUŠTĚNÍ NAVIJÁKEM 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak vyučovat vypouštění navijákem a jak se ujistit, že jejich žák 
zvládne přerušené vypouštění. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby 
žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) signály nebo komunikci před a v průběhu vypouštění;  

(2) použití vypouštěcího vybavení;  

(3) úkony před vzletem;  

(4) postup vzletu proti větru;  

(5) postup vzletu s bočním větrem;  

(6) optimální profil pro vypouštění navijákem a omezení;  

(7) postupy při selhání během vypouštění.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) použití vypouštěcího vybavení;  

(2) úkony před vzletem;  

(3) vzlet proti větru;  

(4) vzlet s bočním větrem;  

(5) optimální profil pro vypouštění navijákem a omezení;  

(6) postup v případě přetržení lana nebo přerušeného vypouštění, postupy při selhání 
během vypouštění;  
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(7) jak učit pilota-žáka provádět bezpečné vypouštění navijákem;  

(8) jak učit pilota-žáka zvládnout přerušené vypouštění (různé nadmořské výšky);  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 11b: AEROVLEK 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak vyučovat vypouštění pomocí aerovleku a jak se ujistit, že jejich 
žák zvládne přerušené vypouštění. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat 
chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) signály nebo komunikci před a v průběhu vypouštění;  

(2) použití vypouštěcího vybavení;  

(3) úkony před vzletem;  

(4) postup vzletu proti větru;  

(5) postup vzletu s bočním větrem;  

(6) postup ve vleku: přímý let, zatáčení a proudění za vrtulovým letadlem;  

(7) vybrání z polohy mimo pozici ve vleku;  

(8) postupy v případě selhání během vypouštění a přerušení vypouštění;  

(9) postup klesání ve vleku (vlečné letadlo a kluzák);  

(10) důvody selhání během vypouštění a přerušení vypouštění nebo postupy.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) signály před a v průběhu startu;  

(2) použití startovacího zařízení;  

(3) úkony před vzletem;  

(4) postup vzletu proti větru;  

(5) postup vzletu s bočním větrem;  

(6) postupy ve vleku: přímý let, zatáčení a proudění za vrtulovým letadlem;  

(7) vybrání z polohy mimo pozici ve vleku;  

(8) postupy v případě selhání během vypouštění a přerušení vypouštění;  

(9) postup klesání ve vleku;  

(10) jak učit pilota-žáka provádět bezpečné vypouštění pomocí aerovleku;  

(11) jak učit pilota-žáka zvládnout přerušené vypouštění;  

(12) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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ÚLOHA 11c: SAMOSTATNÉ VYPOUŠTĚNÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak vyučovat startování kluzáku s vlastní pomocí a jak se ujistit, že 
jeho/její žák zvládne přerušené vypouštění. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) postupy vysunutí a zasunutí motoru;  

(2) spouštění motoru a preventivní bezpečnostní opatření;  

(3) úkony před vzletem;  

(4) postupy snížování hluku;  

(5) úkony v průběhu vzletu a po něm;  

(6) vzlet proti větru;  

(7) vzlet s bočním větrem;  

(8) postup v případě selhání pohonu;  

(9) postup v případě přerušeného vzletu;  

(10) vzlet s maximálním výkonem (krátká vzletová a přistávací dráha a bezpečná výška 
nad překážkami);  

(11) postup nebo techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy a výpočty 
výkonnosti .  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postupy vysunutí a zasunutí motoru;  

(2) spouštění motoru a bezpečnostní opatření;  

(3) úkony před vzletem;  

(4) postupy snižování hluku;  

(5) úkony v průběhu vzletu a po něm;  

(6) vzlet proti větru;  

(7) vzlet s bočním větrem;  

(8) porucha motoru a postupy;  

(9) postup v případě přerušeného vzletu;  

(10) vzlet s maximálním výkonem (krátká vzletová a přistávací dráha a bezpečná výška 
nad překážkami);  

(11) postup nebo techniky krátkého vzletu a vzletu z nezpevněné dráhy a výpočty 
výkonnosti;  

(12) jak učit pilota-žáka provádět bezpečné starty s vlastní pomocí;  
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(13) jak učit pilota-žáka zvládnout přerušené vypouštění (různé nadmořské výšky);  

(14) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 12: PŘIBLÍŽENÍ OKRUHEM A PŘISTÁNÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak učit své žáky létat bezpečné přiblížení okruhem a přistávat 
s kluzákem. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je 
správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) postupy pro opětovné zařazení do okruhu;  

(2) postupy vyhýbání se srážkám a techniky sledování okolí;  

(3) úkony před přistáním;  

(4) postupy pro normální okruh, úsek po větru, úsek před poslední zatáčkou;  

(5) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí;  

(6) vizualizace bodu dotyku;  

(7) řízené přiblížení a použití aerodynamických brzd;  

(8) použití vztlakových klapek (je-li použitelné);  

(9) postupy pro přiblížení a přistání normální a s bočním větrem.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postupy pro opětovné zařazení do okruhu;  

(2) postupy vyhýbání se srážkám a techniky sledování okolí;  

(3) úkony před přistáním;  

(4) standardní okruh a plánování nepředvídaných událostí (například ztráta výšky);  

(5) vliv větru na rychlosti přiblížení a dosednutí;  

(6) vizualizace cílového bodu;  

(7) řízené přiblížení a použití aerodynamických brzd;  

(8) použití vztlakových klapek (je-li použitelné);  

(9) postupy pro přiblížení a přistání normální a s bočním větrem;  

(10) jak učit pilota-žáka létat bezpečné přiblížení okruhem;  

(11) jak zlepšit schopnost pilota-žáka provádět bezpečné přistání;  

(12) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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ÚLOHA 13: PRVNÍ SAMOSTATNÝ LET 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak připravit své žáky na první samostatný let.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) omezení letu (uvědomování si místního prostoru a jeho omezení);  

(2) použití požadovaného vybavení.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí:  

(1) s jiným či jinými služebně staršími instruktory ověřit, zda je žák schopen letět 
samostatný let;  

(2) sledovat let;  

(3) rozebrat let s žákem.  

 

ÚLOHA 14: POKROČILÝ NÁCVIK ZATÁČEK 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak létat ostré zatáčky nebo okruhy (příčný náklon 45°) při 
konstantní poloze (rychlosti) a s vycentrovaným provázkem indikace zatáčky. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) vztah mezi příčným náklonem a rychlostí;  

(2) jak zvládnout ostré zatáčky nebo okruhy;  

(3) neobvyklé polohy, které se mohou vyskytnout (přetažení nebo vývrtka a let ve strmé 
sestupné spirále);  

(4) jak vybrat tyto neobvyklé polohy.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) ostré zatáčky (45°) při konstantní rychlosti a s vycentrovaným provázkem indikace 
zatáčky;  

(2) obvyklé chyby (skluz a výkluz);  

(3) neobvyklé polohy a jak je vybrat;  

(4) jak učit pilota-žáka létat ostré zatáčky nebo okruhy;  

(5) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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ÚLOHA 15: TECHNIKY PLACHTĚNÍ 

Poznámka: pokud meteorologické podmínky v průběhu výcviku instruktora nedovolují praktický výcvik 
technik plachtění, všechny položky letových úloh musí být probrány a vysvětleny pouze během 
pozemní přípravy úlohy.  

 

ÚLOHA 15a: LÉTÁNÍ V TERMICKÝCH STOUPAVÝCH PROUDECH 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak naučit své žáky rozpoznávat a určovat termické stoupavé 
proudy, jak vstoupit do termického stoupavého proudu a jak dávat pozor, aby nedošlo ke 
srážce ve vzduchu. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je 
správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) určení a rozpoznávání termických stoupavých proudů;  

(3) použití audio přístrojů pro plachtění;  

(4) postup vstupu do termického stoupavého proudu a dávání přednosti;  

(5) jak létat v těsné blízkosti jiných kluzáků;  

(6) jak se ustálit v termických stoupavých proudech;  

(7) jak opustit termické stoupavé proudy.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) určení a rozpoznávání termických stoupavých proudů;  

(3) použití audio přístrojů pro plachtění;  

(4) postup vstupu do termického stoupavého proudu a dávání přednosti;  

(5) postup létání v těsné blízkosti jiných kluzáků;  

(6) ustálení v termických stoupavých proudech;  

(7) postup opuštění termického stoupavého proudu;  

(8) jak zlepšit schopnost pilota-žáka rozpoznávat a určovat termické stoupavé proudy;  

(9) jak zlepšit schopnost pilota-žáka vstupovat do termických stoupavých proudů a jak 
sledovat okolí;  

(10) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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ÚLOHA 15b: SVAHOVÉ LÉTÁNÍ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak učit jeho/její žáky svahovému létání, ovládat svou rychlost a 
používat pravidla vyhýbání se srážkám ve vzduchu. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) pravidla svahového létání;  

(3) rozpoznávání optimální dráhy letu;  

(4) kontrola rychlosti.  

(c) Letová úloha: (je-li použitelné v průběhu výcviku a možné v místě výcviku)  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) praktické použití pravidel létání na svahu;  

(3) rozpoznávání optimální dráhy letu;  

(4) ovládání rychlosti;  

(5) jak naučit pilota-žáka bezpečně létat na svazích;  

(6) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 15c: PLACHTĚNÍ VE VLNĚ 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak uvést žáky do plachtění ve vlně a jak je naučit bezpečně létat 
ve vysoké nadmořské výšce. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby 
žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) techniky, které mají být použity pro nalétnutí do vlny;  

(3) omezení rychlosti se zvyšující se výškou;  

(4) rizika hypoxie a použití kyslíku.  

(c) Letová úloha: (je-li použitelné v průběhu výcviku a možné v místě výcviku)  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) postupy sledování okolí;  

(2) techniky nalétnutí vlny;  

(3) omezení rychlosti se zvyšující se výškou;  
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(4) použití kyslíku (je-li k dispozici);  

(5) jak zlepšit schopnosti pilota-žáka rozpoznávat a určovat vlny;  

(6) jak naučit pilota-žáka bezpečně plachtit ve vlně;  

(7) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 16: PŘISTÁNÍ V TERÉNU 

Poznámka: pokud meteorologické podmínky v průběhu výcviku instruktora nedovolují praktický výcvik 
postupů přistání v terénu (může být použit turistický motorový kluzák), všechny položky letové úlohy 
musí být probrány a vysvětleny pouze během pozemní přípravy úlohy. Instruktoři smí vyučovat úlohu 
bezpečného přistání v terénu pouze poté, co prokázali, že jsou prakticky schopni toto provádět.  

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak naučit žáky volit plochu pro přistání v terénu, provést okruh a 
jak se vypořádat s neobvyklou situací při přistání. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) klouzavost při max. L/D;  

(2) postupy pro opětovné spuštění motoru (pouze pro samostatně vypouštěné kluzáky a 
kluzáky schopné udržovat hladinu letu);  

(3) výběr přistávací plochy;  

(4) posouzení okruhu a klíčové polohy;  

(5) postupy na okruhu a přiblížení;  

(6) činnosti, které mají být provedeny po přistání.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) přesná přistání na letišti;  

(2) klouzavost;  

(3) postupy pro zařazení, přílet a okruh na vzdáleném letišti;  

(4) výběr plochy pro přistání v terénu;  

(5) postupy pro okruh a přiblížení na plochu pro přistání v terénu;  

(6) činnosti, které mají být provedeny po přistání;  

Instruktor-žák by měl být rovněž vycvičen:  

(7) jak pomoci pilotu-žákovi provést bezpečné přistání v terénu;  

(8) jak se vypořádat s neobvyklou situací při přistání;  

(9) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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ÚLOHA 17: TRAŤOVÝ LET 

Poznámka: pokud meteorologické podmínky v průběhu výcviku instruktora nedovolují výcvik traťového 
letu, všechny položky letové úlohy musí být probrány a vysvětleny pouze během pozemní přípravy 
úlohy.  

 

ÚLOHA 17a: PLÁNOVÁNÍ LETU 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak naplánovat a připravit traťový let.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) předpověď a skutečné počasí;  

(2) volbu množství vody, které se má vzít, v závislosti na předpovědi počasí;  

(3) metodu výběru úlohy, s ohledem na předpokládanou průměrnou rychlost;  

(4) výběr mapy a přípravu;  

(5) oznámení NOTAM a uvážení vzdušného prostoru;  

(6) rádiové kmitočty (jsou-li použitelné);  

(7) předletové administrativní postupy;  

(8) postupy pro vyplnění letového plánu, kde je požadován;  

(9) náhradní letiště a plochy pro přistání.  

 

ÚLOHA 17b: NAVIGACE ZA LETU 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi, jak vyučovat provádění traťového letu.  

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) jak udržovat dráhu letu a jak v případě potřeby změnit trať;  

(2) nastavení výškoměru;  

(3) použití rádia a frazeologie;  

(4) plánování za letu;  

(5) postupy pro průlet regulovaným vzdušným prostorem nebo spojení s ATC, kde je 
požadováno;  

(6) postup při nejistotě o poloze;  

(7) postup při ztrátě orientace;  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  
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(1) udržování dráhy letu a v případě potřeby změnu tratě;  

(2) nastavení výškoměru;  

(3) použití rádia a frazeologie;  

(4) plánování za letu;  

(5) postupy pro průlet regulovaným vzdušným prostorem nebo spojení s ATC, kde je 
požadováno;  

(6) postup při nejistotě o poloze;  

(7) postup při ztrátě orientace;  

(8) použití doplňkového vybavení, je-li požadováno;  

(9) postupy pro zařazení, přílet a okruh na vzdáleném letišti;  

(10) jak naučit pilota-žáka provádět traťový let;  

(11) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 17c: TECHNIKY TRAŤOVÉHO LETU 

(a) Cíl:  

Poradit instruktoru-žákovi ohledně technik pro efektivní traťový let. 

(b) Předletová instruktáž:  

Instruktor-žák musí vysvětlit:  

(1) rychlost pro let při maximálním poměru L/D;  

(2) rychlost pro let maximální cestovní rychlostí (Mc Creadyho teorie);  

(3) jak vybrat optimální dráhu letu (efektivní využití oblačných vln atd.);  

(4) jak vypočítat finální dokluz;  

(5) jak provést bezpečné přistání v terénu.  

(c) Letová úloha:  

Instruktor-žák musí názorně předvést:  

(1) přelet;  

(2) výběr optimální dráhy letu (efektivní využití oblačných vln atd.) ;  

(3) použití Mc Creadyho kruhu;  

(4) použití počítačů finálního dokluzu;  

(5) jak snížit riziko a jak reagovat na možná nebezpečí;  

(6) jak plánovat a provádět přistání v terénu;  

(7) jak naučit pilota-žáka techniky pro efektivní traťový let;  

(8) jak rozebírat a opravovat chyby, je-li potřeba.  
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B. BALÓNY  

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

 

ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ S BALÓNEM 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit žáka s balónem, který bude využíván pro výcvik, a jak 
vyzkoušet jeho polohu v koši z pohledu pohodlí, výhledu a schopnosti používat všechny 
ovládací prvky řízení a vybavení. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby 
žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž a úloha:  

Instruktor-žák musí: 

(1) představit typ balónu, který bude využíván;  

(2) vysvětlit charakteristiky balónu;  

(3) vysvětlit součásti, přístroje a vybavení;  

(4) vysvětlit postupy doplňování paliva (v případě horkovzdušných balónů);  

(5) seznámit žáka s ovládacími prvky řízení balónu;  

(6) vysvětlit rozdílnosti pilotáže z místa instruktora;  

(7) vysvětlit všechny seznamy kontrol povinných úkonů, nácviky úkonů, řízení.  

 

ÚLOHA 2: PŘÍPRAVA PŘED LETEM 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit všechny úkony a nezbytné přípravy, které je třeba 
provést před letem. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je 
správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) potřebu předletové instruktáže;  

(2) skladbu a obsah této instruktáže;  

(3) jaké dokumenty jsou na palubě potřeba;  

(4) jaké vybavení je pro let vyžadováno;  

(5) využití předpovědi a skutečného počasí;  

(6) pánování letu se zvláštním ohledem na oznámení NOTAM, uspořádání vzdušného 
prostoru, citlivé oblasti, předpokládanou trať a vzdálenost, předletový obrazec a 
možné plochy pro přistání;  

(7) použití tabulky výpočtu zatížení;  
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(8) výběr plochy pro vypuštění se zvláštním ohledem na povolení, chování balónu a 
okolní plochy.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí připravit a podat předletovou instruktáž.  

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) že jsou na palubě požadované dokumenty;  

(2) že je na palubě vybavení požadované pro zamýšlený let;  

(3) jak poradit žákovi jakým způsobem provádět předplánování pro každý let;  

(4) jak provést kontrolu před vypuštěním;  

(5) jak vybrat plochu pro vypuštění se zvláštním ohledem na povolení, chování balónu a 
okolní plochy;  

(6) jak učit pilota-žáka provádět přípravu tak, aby byla splněna před letem;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat chyby pilota-žáka, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 3: INSTRUKTÁŽ POSÁDKY A CESTUJÍCÍCH 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit vše důležité ohledně správného oděvu pilota, 
cestujících a personálu a jak provést instruktáž pozemní posádky a obsluhy a instruktáž 
cestujících. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně 
opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) správný oděv cestujících a personálu;  

(2) předletové instruktáže pozemní posádky a obsluhy a cestujících.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak poradit cestujícím a personálu ohledně správného oděvu;  

(2) předletová instruktáž pozemní posádky a obsluhy;  

(3) předletová instruktáž cestujících;  

(4) jak seznámit pilota-žáka s jiným typem předletových instruktáží;  

(5) jak rozebírat a opravovat chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 4: MONTÁŽ A USPOŘÁDÁNÍ 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit pilota-žáka s ovládáním davu a jak provádět 
zabezpečení místa vypuštění. Kromě toho musí instruktor-žák názorně předvést, jak seznámit 
pilota-žáka se správným seřízením lanoví obalu a koše, postupem zkoušky hořáku 
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(horkovzdušné balóny) a úkony před naplněním balónu. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, 
jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) zvládání davu;  

(2) zabezpečení místa vypuštění;  

(3) postup správného seřízení lanoví;  

(4) použití poutacího lana;  

(5) úkony před plněním balónu.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak zvládat dav a zabezpečit místo vypuštění;  

(2) správné seřízení lanoví obalu a koše;  

(3) správné použití poutacího lana;  

(4) postup zkoušky hořáku (horkovzdušné balóny);  

(5) úkony před plněním balónu;  

(6) jak učit pilota-žáka provádět správné seřízení lanoví;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat chyby pilota-žáka při montáži, je-li potřeba.  

 

ÚLOHA 5: PLNĚNÍ 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak seznámit pilota-žáka s různými fázemi postupu plnění, použitím 
poutacího lana a plnicího ventilátoru (horkovzdušné balóny) a předcházení vzniku 
elektrostatického výboje (plynové balóny). Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) různé fáze postupu plnění;  

(2) postupy zvládání davu a zabezpečení během plnění balónu;  

(3) použití plnicího ventilátoru (horkovzdušné balóny);  

(4) jak předejít elektrickému výboji (plynové balóny).  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak zvládat dav a zabezpečit místo vypuštění v průběhu postupu plnění;  

(2) postup plnění studeným vzduchem a použití poutacího lana a plnicího ventilátoru 
(horkovzdušné balóny);  
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(3) postup plnění horkým vzduchem (horkovzdušné balóny);  

(4) předcházení vzniku elektrostatického výboje (plynové balóny);  

(5) postup plnění (plynové balóny);  

(6) jak naučit pilota-žáka provádět postupy plnění;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat chyby pilota-žáka během postupu plnění, je-li 
potřeba.  

 

ÚLOHA 6: VZLET V RŮZNÝCH VĚTRNÝCH PODMÍNKÁCH 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit úkony před vzletem a předletové instruktáže, přípravu 
na řízené stoupání a použití zádržného vybavení. Navíc by měl být instruktor-žák schopen 
předvést zhodnocení větru a překážek, přípravu na chybné nadzvednutí a techniky vzletu 
v různých povětrnostních podmínkách. k tomu ještě by se měl instruktor-žák naučit, jak 
identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) úkony před vzletem a instruktáže;  

(2) přípravu na řízené stoupání;  

(3) postup „hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku;  

(4) vyhodnocení nadzvednutí;  

(5) použití zádržného vybavení;  

(6) vyhodnocení stavu větru a překážek;  

(7) připravenost na chybné nadzvednutí;  

(8) techniky vzletu z chráněných a nechráněných ploch.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak provést úkony před vzletem a instruktáže;  

(2) jak se připravit na řízené stoupání;  

(3) jak provést postup hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku;  

(4) jak provést posouzení vztlaku bez ohrožení pozemní posádky;  

(5) jak používat zádržné vybavení;  

(6) jak provést vyhodnocení větru a překážek;  

(7) jak se připravit na chybné nadzvednutí;  

(8) jak učit pilota-žáka správným technikám vzletu z chráněných a nechráněných ploch;  

(9) jak provádět rozbor a opravovat chyby pilota-žáka, je-li potřeba. 
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ÚLOHA 7: STOUPÁNÍ DO VODOROVNÉHO LETU 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a předvést stoupání do vodorovného letu. Navíc by se 
měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) stoupání předem určenou stoupavostí;  

(2) vliv na teplotu obalu (horkovzdušné balóny);  

(3) maximální stoupavost podle letové příručky výrobce;  

(4) jak ustálit balón ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak stoupat předem určenou stoupavostí;  

(2) jak provádět techniky sledování okolí;  

(3) vliv na teplotu obalu (horkovzdušné balóny);  

(4) maximální stoupavost podle letové příručky výrobce;  

(5) techniky ustálení ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce;  

(6) jak poradit pilotu-žákovi v provádění stoupání do vodorovného letu;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka během stoupání.  

 

ÚLOHA 8: VODOROVNÝ LET 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést vodorovný let. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) jak udržovat vodorovný let s pomocí přístrojů;  

(2) jak udržovat vodorovný let s pomocí vizuálních referencí;  

(3) jak udržovat vodorovný let s pomocí všech dostupných prostředků;  

(4) použití paraventilu;  

(5) použití rotačních ventilů, jsou-li zastavěny (horkovzdušné balóny).  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) jak udržovat vodorovný let s pomocí přístrojů;  

(2) jak udržovat vodorovný let s pomocí vizuálních referencí;  
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(3) jak udržovat vodorovný let s pomocí všech dostupných prostředků;  

(4) použití paraventilu;  

(5) použití rotačních ventilů, jsou-li zastavěny (horkovzdušné balóny);  

(6) jak poradit pilotu-žákovi v provádění vodorovného letu;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka během vodorovného letu.  

 

ÚLOHA 9: KLESÁNÍ DO VODOROVNÉHO LETU 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést klesání do určité letové hladiny. 
Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) jak klesat předem určenou klesavostí;  

(2) rychlé klesání;  

(3) maximální klesavost podle letové příručky výrobce;  

(4) použití paraventilu;  

(5) pád pomocí paraventilu  a studené klesání (horkovzdušné balóny);  

(6) techniky ustálení balónu ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) klesání předem určenou klesavostí;  

(2) jak provádět techniky sledování okolí;  

(3) rychlé klesání;  

(4) maximální klesavost podle letové příručky výrobce;  

(5) použití paraventilu;  

(6) jak ustálit balón ve vodorovném letu ve zvolené nadmořské výšce;  

(7) jak poradit pilotu-žákovi v provádění klesání do určité letové hladiny;  

(8) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka během klesání.  

 

ÚLOHA 10: NOUZOVÉ PŘÍPADY 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést rozdílné nouzové situace a jak 
zareagovat. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka během úloh 
simulovaných nouzových případů a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž: 
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Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) poruchu zapalovacího (pilotního) hořáku (horkovzdušné balóny);  

(2) poruchy hořáku, netěsnosti ventilu, zhasnutí plamene a opětovné zapálení 
(horkovzdušné balóny);  

(3) unikání plynu;  

(4) uzavření výpustě během vzletu a stoupání (plynové balóny);  

(5) přehřátí obalu (horkovzdušné balóny);  

(6) poškození obalu za letu;  

(7) poruchu paraventilu nebo systému rychlého vypouštění;  

(8) požár na zemi a ve vzduchu;  

(9) jak se vyhnout kontaktu s překážkou včetně kontaktu s dráty elektrických vedení;  

(10) nácvik evakuace, umístění a použití nouzového vybavení.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) poruchu zapalovacího (pilotního) hořáku (horkovzdušné balóny);  

(2) poruchu hořáku, netěsnosti ventilu, zhasnutí plamene a opětovné zapálení 
(horkovzdušné balóny);  

(3) unikání plynu;  

(4) uzavření výpustě během vzletu a stoupání (plynové balóny);  

(5) přehřátí obalu (horkovzdušné balóny);  

(6) poškození obalu za letu;  

(7) poruchu paraventilu nebo systému rychlého vypouštění;  

(8) požár na zemi a ve vzduchu;  

(9) nácvik evakuace, umístění a použití nouzového vybavení;  

(10) jak poradit pilotu-žákovi při provádění nácviků různých nouzových případů;  

(11) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 11: NAVIGACE 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést přípravu na pokročilý navigační let. 
Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) výběr map;  

(2) vynášení předpokládané tratě;  
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(3) vyznačování poloh a času;  

(4) výpočet vzdálenosti a rychlosti;  

(5) výpočet spotřeby paliva (horkovzdušné balóny);  

(6) výpočet spotřeby přítěže (plynové balóny);  

(7) omezení výšky základny nejnižší význačné oblačné vrstvy (ATC nebo počasí);  

(8) jak plánovat dopředu;  

(9) sledování vývoje počasí;  

(10) sledování spotřeby paliva nebo přítěže;  

(11) spojení s ATC (je-li použitelné);  

(12) komunikace s pozemní obsluhou;  

(13) použití GNSS.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) použití vybraných map;  

(2) vynášení předpokládané tratě;  

(3) vyznačování poloh a času;  

(4) jak sledovat vzdálenost a rychlost;  

(5) jak sledovat spotřebu paliva nebo přítěže;  

(6) dodržování mezení výšky základny nejnižší význačné oblačné vrstvy (ATC nebo 
počasí);  

(7) plánování dopředu;  

(8) sledování vývoje počasí;  

(9) sledování teploty obalu (horkovzdušné balóny);  

(10) spojení s ATC (je-li použitelné);  

(11) komunikace s pozemní obsluhou;  

(12) použití GNSS;  

(13) jak poradit pilotu-žákovi v provádění navigační přípravy;  

(14) jak poradit pilotu-žákovi v provádění různých navigačních úkolů během letu;  

(15) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 12a: ŘÍZENÍ ZÁSOBY PALIVA U HORKOVZDUŠNÝCH BALÓNŮ 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést techniky řízení zásoby paliva. 
Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 
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Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) uspořádání lahví a systémy hořáků;  

(2) funkci zdroje zapalovacího (pilotního) hořáku (plynný nebo kapalný);  

(3) použití hlavních láhví (je-li použitelné);  

(4) požadavky na palivo a předpokládanou spotřebu paliva;  

(5) stav a tlak paliva;  

(6) minimální zálohy paliva;  

(7) ukazatel obsahu láhve a postup výměny;  

(8) použití rozvodného potrubí láhve.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) uspořádání lahví a systémy hořáků;  

(2) zdroj zapalovacího (pilotního) hořáku (plynný nebo kapalný);  

(3) použití hlavních láhví (je-li použitelné);  

(4) jak sledovat požadavky na palivo a předpokládanou spotřebu paliva; 

(5) sledování stavu a tlaku paliva;  

(6) sledování zásob paliva;  

(7) použití ukazatele obsahu láhve a postup výměny;  

(8) použití rozvodného potrubí láhve;  

(9) jak poradit pilotu-žákovi při provádění řízení přívodu paliva;  

(10) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 12b: ŘÍZENÍ PŘÍTĚŽE U PLYNOVÝCH BALÓNŮ 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést řízení přítěže. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) minimální přítěž;  

(2) rozložení a zabezpečení přítěže;  

(3) požadavky na přítěž a předpokládanou spotřebu přítěže;  

(4) zásoby přítěže.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí rovněž názorně předvést: 

(1) rozložení minimální přítěže;  
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(2) rozložení a zabezpečení přítěže;  

(3) výpočet požadavků na přítěž a předpokládanou spotřebu přítěže;  

(4) jak zabezpečit zásoby přítěže;  

(5) jak poradit pilotu-žákovi při provádění řízení přítěže;  

(6) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 13: PŘIBLÍŽENÍ Z NÍZKÝCH HLADIN 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést přiblížení z nízké hladiny. Navíc by 
se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) úkony před přistáním;  

(2) instruktáž cestujících před přistáním;  

(3) výběr plochy;  

(4) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  

(5) použití přítěže nebo paraventilu a ventilu (plynové balóny);  

(6) použití vlečného lana (je-li použito) (plynové balóny);  

(7) sledování okolí;  

(8) postupy nezdařeného přiblížení a pokračování v letu.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) použití úkonů před přistáním;  

(2) výběr ploch;  

(3) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  

(4) použití přítěže nebo paraventilu a ventilu (plynové balóny);  

(5) použití vlečného lana (je-li použito) (plynové balóny);  

(6) postupy sledování okolí a jak se vyhnout možným rozptýlením pozornosti;  

(7) postupy nezdařeného přiblížení a pokračování v letu;  

(8) jak poradit pilotu-žákovi při provádění přiblížení z nízké hladiny;  

(9) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  
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ÚLOHA 14: PŘIBLÍŽENÍ Z VYSOKÝCH HLADIN 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést přiblížení z vysoké hladiny. Navíc 
by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) úkony před přistáním;  

(2) instruktáž cestujících před přistáním;  

(3) výběr plochy;  

(4) klesavost;  

(5) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  

(6) použití přítěže a paraventilu (plynové balóny);  

(7) použití vlečného lana (je-li použito) (plynové balóny);  

(8) sledování okolí;  

(9) postupy nezdařeného přiblížení a pokračování v letu.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) úkony před přistáním;  

(2) výběr plochy;  

(3) klesavost;  

(4) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  

(5) použití přítěže a paraventilu (plynové balóny);  

(6) použití vlečného lana (je-li použito) (plynové balóny);  

(7) postupy sledování okolí a jak se vyhnout možnému rozptýlení pozornosti;  

(8) postupy nezdařeného přiblížení a pokračování v letu;  

(9) jak poradit pilotu-žákovi při provádění přiblížení z vyšší hladiny;  

(10) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 15: PROVOZ V NÍZKÝCH HLADINÁCH 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést provoz v nízké hladině. Navíc by 
se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  
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(2) použití přítěže a paraventilu (plynové balóny);  

(3) sledování okolí;  

(4) jak se vyhnout kontaktu s překážkami v nízké hladině;  

(5) jak se vyhnout citlivým oblastem (například oblastem ochrany přírody);  

(6) vztahy s majiteli pozemků.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) použití hořáku a paraventilu (horkovzdušné balóny);  

(2) použití přítěže a paraventilu (plynové balóny);  

(3) postupy sledování okolí a jak se vyhnout možnému rozptýlení pozornosti;  

(4) jak se vyhnout překážkám v nízké hladině;  

(5) dobré vztahy s majiteli pozemků;  

(6) jak poradit pilotu-žákovi při provozu balónu v nízké hladině;  

(7) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 16: PŘISTÁNÍ V RŮZNÝCH VĚTRNÝCH PODMÍNKÁCH 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést přistání v různých větrnostných 
podmínkách. Navíc by se měl instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je 
správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) správné jednání v případě turbulence během přiblížení nebo přistání;  

(2) instruktáž cestujících před přistáním;  

(3) použití hořáku a zapalovacích (pilotních) hořáků (horkovzdušné balóny);  

(4) použití přítěže, paraventilu, ventilu a trhacího pásu (plynové balóny);  

(5) použití paraventilu a rotačních ventilů (je-li použitelné);  

(6) sledování okolí;  

(7) přistání, vlečení a vypuštění balónu;  

(8) vztahy s majiteli pozemků.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) úkony před přistáním;  

(2) instruktáž cestujících;  

(3) výběr plochy;  
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(4) účinek turbulence;  

(5) použití hořáku a zapalovacích (pilotních) hořáků (horkovzdušné balóny);  

(6) použití přítěže, paraventilu, ventilu a trhacího pásu (plynové balóny);  

(7) použití paraventilu a rotačních ventilů (je-li použitelné);  

(8) postupy sledování okolí a jak se vyhnout možnému rozptýlení pozornosti;  

(9) postupy přistání, vlečení a vypuštění balónu;  

(11) jak poradit pilotu-žákovi při provádění bezpečného přistání v různých povětrnostných 
podmínkách;  

(12) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 17: PRVNÍ SAMOSTATNÝ LET 

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak připravit své žáky na první samostatný let.  

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) omezení letu;  

(2) použití požadovaného vybavení.  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí: 

(1) s jiným či jinými služebně staršími instruktory ověřit, zda je žák schopen letět 
samostatný let;  

(2) sledovat přípravu před letem;  

(3) připravit žáka (předpokládaná doba letu nebo činnosti v případě nouze);  

(4) sledovat let, jak je jen možné;  

(5) provést rozbor letu s žákem.  

 

ÚLOHA 18: UPOUTANÝ LET HORKOVZDUŠNÝCH BALÓNŮ (je-li požadována kvalifikace 
instruktora pro upoutané lety)  

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést techniky upoutání. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat. 

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) pozemní přípravy;  

(2) vhodnost počasí;  

(3) techniky upoutání a vybavení;  
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(4) omezení celkové vzletové hmotnosti;  

(5) ovládání davu;  

(6) úkony a instruktáže před vzletem;  

(7) ohřev pro řízené nadzvednutí od země;  

(8) postup hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku;  

(9) vyhodnocení větru a překážek;  

(10) řízené stoupání do předem určené nadmořské výšky (alespoň 60 ft).  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) pozemní přípravy;  

(2) techniky upoutání;  

(3) důvod omezení maximální celkové vzletové hmotnosti;  

(4) jak provádět zvládání davu;  

(5) úkony a instruktáže před vzletem;  

(6) ohřev pro řízené nadzvednutí od země;  

(7) postup hands off“ a „hands on“ pro pozemní posádku;  

(8) vyhodnocení větru a překážek;  

(9) řízené stoupání;  

(10) techniky přistání;  

(11) jak poradit pilotu-žákovi při provádění upoutaného letu;  

(12) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

ÚLOHA 19: NOČNÍ LÉTÁNÍ (je-li požadována kvalifikace instruktora pro let v noci)  

(a) Cíl: 

Poradit instruktoru-žákovi, jak vysvětlit a názorně předvést techniky nočního létání. Navíc by se měl 
instruktor-žák naučit, jak identifikovat chyby žáka a jak je správně opravovat.  

(b) Předletová instruktáž: 

Instruktor-žák musí vysvětlit: 

(1) lékařské nebo fyziologické aspekty nočního vidění;  

(2) použití světel pro montáž, rozložení a plnění;  

(3) požadavek na svítilnu, která má být na palubě (předletová prohlídka, atd.);  

(4) použití vnějších světel a osvětlení přístrojů;  

(5) postup vzletu v noci;  

(6) postupy kontroly povinných úkonů v noci;  

(7) nouzové postupy v noci;  
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(8) zásady navigace v noci;  

(9) značení map pro použití v noci (zvýraznění okrajů zastavěných nebo osvětlený ploch 
tlustými čarami, atd.).  

(c) Letová úloha: 

Instruktor-žák musí názorně předvést: 

(1) použití světel pro montáž, rozložení a plnění;  

(2) použití svítilny pro předletovou prohlídku;  

(3) použití vnějších světel a osvětlení přístrojů;  

(4) postup vzletu v noci;  

(5) jak provádět postupy kontroly povinných úkonů v noci;  

(6) simulované nouzové postupy v noci;  

(7) techniky nočního přeletu, podle vhodnosti;  

(8) jak poradit pilotu-žákovi ohledně provádění letu v noci;  

(9) jak provádět rozbor a opravovat selhání či chyby pilota-žáka.  

 

AMC1 FCL.940.FI(a)(2)  FI – Prodloužení platnosti a obnova osvědčení 

UDRŽOVACÍ SEMINÁŘ PRO INSTRUKTORY FI NEBO IRI 

(a) Udržovací semináře instruktorů FI nebo IRI, které jsou pořádány v členských státech, by měly 
brát v úvahu zeměpisnou polohu, počet účastníků a četnost po celém území dotčeného 
členského státu. 

(b) Takové semináře by měly trvat nejméně dva dny a přítomnost účastníků bude požadována po 
celou dobu včetně volných debat a pracovních seminářů. Měly by být vzaty v úvahu i jiné 
aspekty, jako je zařazení účastníků, kteří jsou držiteli kvalifikací na jiných kategoriích letadel. 

(c) Někteří zkušení inspektoři FI nebo IRI, kteří se v současnosti účastní letového výcviku, 
s praktickými znalostmi požadavků na prodlužování platnosti a současných technik výuky, by 
měli být na těchto seminářích začleněni do funkce přednášejících. 

(d) Prezenční listina bude vyplněna a podepsána organizátorem semináře tak, jak je schváleno 
příslušným úřadem, aby se doložila návštěva a vyhovující účast inspektorů FI nebo IRI. 

(e) Obsah udržovacího semináře inspektorů FI nebo IRI by měl být vybrán z následujícího:  

(1) nové nebo stávající pravidla nebo předpisy, s důrazem na znalost požadavků Části-
FCL a provozních požadavků;  

(2) vyučování a sebevzdělávání;  

(3) techniky výuky;  

(4) role instruktora;  

(5) národní předpisy (podle použitelnosti);  

(6) lidské činitele;  

(7) bezpečnost letu, prevence incidentů a nehod;  

(8) letecké umění;  
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(9) právní aspekty a postupy vymáhání;  

(10) dovednost v navigaci včetně využití nových nebo současných navigačních prostředků;  

(11) výuka létání podle přístrojů;  

(12) témata související s meteorologií včetně metod distribuce.  

(13) jakékoliv doplňující téma vybrané příslušným úřadem.  

(f) Běžné lekce by měly poskytnout 45 minut na přednášku a 15 minut na dotazy. Doporučuje se 
použití vizuálních prostředků, interaktivního videa a jiných výukových prostředků (jsou-li 
k dispozici) pro volné debaty a pracovní semináře. 

 

GM1 FCL.940.FI(a)(2) FI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení 

OSVĚDČENÍ FI: FORMULÁŘ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI A OBNOVY OSVĚDČENÍ 

A. LETOUNY 

 

PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU 

Instruktoři žádající o prodloužení platnosti osvědčení FI by měli zapsat výcvikové hodiny nalétané 
v průběhu předcházejících 36 měsíců. 

JEDNOMOTOROVÉ VÍCEMOTOROVÉ PŘÍSTROJOVÉ 

DEN 

 

NOC 

 

DEN 

 

NOC 

 

 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 36 měsících): 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 12 měsících): 

UDŽOVACÍ SEMINÁŘ INSTRUKTORA FI 

1 Tímto se osvědčuje, že se níže podepsaný zúčastnil semináře FI. 

2 Osobní údaje účastníka: 

Jméno(a): Adresa: 

Číslo průkazu způsobilosti: Datum vypršení platnosti osvědčení FI(A): 

3 Údaje o semináři: 

Datum(data) semináře: Místo: 

4 Prohlášení odpovědného organizátora: 

Osvědčuji, že výše uvedené údaje jsou správné a že seminář FI se uskutečnil. 

Datum schválení: Jméno(a) organizátora: 

(velkými písmeny) 

 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

5 Prohlášení účastníka: 

Potvrzuji údaje uvedené v bodech 1 až 3. 

Podpis účastníka: 
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PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

(Jméno(a) žadatele) v průběhu letu pro přezkoušení odborné způsobilosti prokázal svou způsobilost 
k poskytování výcviku. Výsledek přezkoušení byl na požadované úrovni. 

Doba letu: 

 

Použitý letoun nebo FFS: 

Hlavní úloha: 

 

Jméno(a) FIE: 

 

Číslo průkazu způsobilosti: 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

 

B. VRTULNÍKY 

 

PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU 

Instruktoři žádající o prodloužení platnosti osvědčení FI by měli zapsat výcvikové hodiny nalétané 
v průběhu předcházejících 36 měsíců. 

Přístrojové: 

 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 36 měsících): 

 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 12 měsících): 

 

UDŽOVACÍ SEMINÁŘ INSTRUKTORA FI 

1 Tímto se osvědčuje, že se níže podepsaný zúčastnil semináře FI. 

2 Osobní údaje účastníka: 

Jméno(a): 

 

Adresa: 

Číslo průkazu způsobilosti: 

 

Datum vypršení platnosti osvědčení FI(H): 

 

3 Údaje o semináři: 

Datum(data) semináře: Místo: 

4 Prohlášení odpovědného organizátora: 

Osvědčuji, že výše uvedené údaje jsou správné a že seminář FI se uskutečnil. 

Datum schválení:  Jméno(a) organizátora: 

(velkými písmeny) 

 

Datum a místo: 

 

 Podpis:  

5 Prohlášení účastníka: 

Potvrzuji údaje uvedené v bodech 1 až 3. 
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Podpis účastníka: 

 

PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

(Jméno(a) žadatele) v průběhu letu pro přezkoušení odborné způsobilosti prokázal svou způsobilost 
k poskytování výcviku. Výsledek přezkoušení byl na požadované úrovni. 

Doba letu: 

 

Použitý vrtulník nebo FFS: 

Hlavní úloha: 

 

Jméno(a) FIE: 

 

Číslo průkazu způsobilosti: 

Datum a místo: 

 

 Podpis: 

 

 

 

C. VZDUCHOLODĚ 

 

PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU 

Instruktoři žádající o prodloužení platnosti osvědčení FI by měli zapsat výcvikové hodiny nalétané 
v průběhu předcházejících 36 měsíců. 

JEDNOMOTOROVÉ VÍCEMOTOROVÉ PŘÍSTROJOVÉ 

DEN 

 

NOC 

 

DEN 

 

NOC 

 

 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 36 měsících): 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 12 měsících): 

UDŽOVACÍ SEMINÁŘ INSTRUKTORA FI 

1 Tímto se osvědčuje, že se níže podepsaný zúčastnil semináře FI. 

2 Osobní údaje účastníka: 

Jméno(a): Adresa: 

Číslo průkazu způsobilosti: Datum vypršení platnosti osvědčení FI(As): 

3 Údaje o semináři: 

Datum(data) semináře: Místo: 

4 Prohlášení odpovědného organizátora: 

Osvědčuji, že výše uvedené údaje jsou správné a že seminář FI se uskutečnil. 

Datum schválení: Jméno(a) organizátora: 

(velkými písmeny) 
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Datum a místo: 

 

Podpis: 

5 Prohlášení účastníka: 

Potvrzuji údaje uvedené v bodech 1 až 3. 

Podpis účastníka: 

PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

 
 
(Jméno(a) žadatele) v průběhu letu pro přezkoušení odborné způsobilosti prokázal svou způsobilost 
k poskytování výcviku. Výsledek přezkoušení byl na požadované úrovni. 

Doba letu: 

 

Použitá vzducholoď nebo FFS: 

Hlavní úloha: 

 

Jméno(a) FIE: 

 

Číslo průkazu způsobilosti: 

Datum a místo: 

 

 

 

Podpis: 

 

D. PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU NA KLUZÁCÍCH 

 

PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU 

Instruktoři žádající o prodloužení platnosti osvědčení FI by měli zapsat výcvikové hodiny nalétané 
v průběhu předcházejících 36 měsíců. 

KLUZÁK (hodiny a vzlety) TMG (hodiny a vzlety) 

DEN 

 

NOC 

 

DEN 

 

NOC 

 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 36 měsících): 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 12 měsících): 

Celkový počet vzletů (v předcházejících 36 měsících): 

Celkový počet vzletů (v předcházejících 12 měsících): 

UDŽOVACÍ SEMINÁŘ INSTRUKTORA FI 

1 Tímto se osvědčuje, že se níže podepsaný zúčastnil semináře FI. 

2 Osobní údaje účastníka: 

Jméno(a): Adresa: 

Číslo průkazu způsobilosti: 

 

Datum vypršení platnosti osvědčení FI(S): 

3 Údaje o semináři: 
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Datum(data) semináře: Místo: 

4 Prohlášení odpovědného organizátora: 

Osvědčuji, že výše uvedené údaje jsou správné a že seminář FI se uskutečnil. 

Datum schválení: Jméno(a) organizátora: 

(velkými písmeny) 

 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

5 Prohlášení účastníka: 

Potvrzuji údaje uvedené v bodech 1 až 3. 

Podpis účastníka: 

PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

 
 
(Jméno(a) žadatele) v průběhu letu pro přezkoušení odborné způsobilosti prokázal svou způsobilost 
k poskytování výcviku. Výsledek přezkoušení byl na požadované úrovni. 

Doba letu: 

 

Použitý kluzák nebo TMG: 

Hlavní úloha: 

 

Jméno(a) FIE: 

 

Číslo průkazu způsobilosti: 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

 

E. BALÓNY 

 

PRAXE V POSKYTOVÁNÍ LETOVÉHO VÝCVIKU 

Instruktoři žádající o prodloužení platnosti osvědčení FI by měli zapsat výcvikové hodiny nalétané 
v průběhu předcházejících 36 měsíců. 

Balóny (plynové) Balóny (horkovzdušné) Horkovzdušné vzducholodě 

DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 36 měsících): 

Celkem výcvikových hodin (v předcházejících 12 měsících): 

UDŽOVACÍ SEMINÁŘ INSTRUKTORA FI 

1 Tímto se osvědčuje, že se níže podepsaný zúčastnil semináře FI. 

2 Osobní údaje účastníka: 

Jméno(a): Adresa: 

Číslo průkazu způsobilosti: Datum vypršení platnosti osvědčení FI(B): 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

362 

3 Údaje o semináři: 

Datum(data) semináře: Místo: 

4 Prohlášení odpovědného organizátora: 

Osvědčuji, že výše uvedené údaje jsou správné a že seminář FI se uskutečnil. 

Datum schválení: Jméno(a) organizátora: 

(velkými písmeny) 

 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

5 Prohlášení účastníka: 

Potvrzuji údaje uvedené v bodech 1 až 3. 

Podpis účastníka: 

PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

 
 
(Jméno(a) žadatele) v průběhu letu pro přezkoušení odborné způsobilosti prokázal svou způsobilost 
k poskytování výcviku. Výsledek přezkoušení byl na požadované úrovni. 

Doba letu: 

 

Použitý balón nebo horkovzdušná vzducholoď: 

Hlavní úloha: 

 

Jméno(a) FIE: 

 

Číslo průkazu způsobilosti: 

Datum a místo: 

 

Podpis: 

 

 

AMC1 FCL.930.TRI TRI – výcvikový kurz 

VÝCVIKOVÝ KURZ TRI: LETOUNY 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu TRI(A) je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro letouny na úroveň 
odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920 a dostatečnou pro TRI.  

(b) Výcvikový kurz by měl rozvíjet povědomí o bezpečnosti prostřednictvím výuky znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem TRI a měl by být navržen tak, aby dal žadateli 
dostatečný výcvik, co se týče výuky teoretických znalostí, letového výcviku a výcviku na 
FSTD, pro školení typové kvalifikace na letounu, pro který je žadatel kvalifikován.  

(c) Výcvikový kurz TRI(A) by měl klást zvláštní důraz na roli jednotlivce ve vztahu k důležitosti 
lidských činitelů v prostředí člověk-stroj a roli CRM.  

(d) Zvláštní pozornost by měla být věnována vyzrálosti a úsudku žadatele, včetně chápání 
dospělých jedinců, jejich postojů chování a různých úrovní schopnosti učit se. Během 
výcvikového kurzu by si žadatelé měli sami uvědomit důležitost letové bezpečnosti. Bude 
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důležité toho docílit během výcvikového kurzu při předávání znalostí, dovedností a postojů 
souvisejících s rolí TRI.  

(e) Objem letového výcviku pro TRI(A) se bude lišit v závislosti na složitosti typu letounu. 
Podobný počet hodin by měl být použit pro výuku a procvičení předletové instruktáže a 
poletového rozboru pro každou úlohu. Letový výcvik by se měl zaměřit na zajištění toho, aby 
byl žadatel schopen vyučovat letové úlohy bezpečně a efektivně, a měl by být spojen s typem 
letounu, na kterém si žadatel přeje školit. Obsah programu výcviku by měl pokrývat výcvikové 
úlohy použitelné pro typ letounu, jak je uvedeno v příslušných kurzech pro typovou kvalifikaci.  

(f) Instruktor TRI(A) může školit kurz TRI(A), jakmile (on či ona) provedl alespoň čtyři výcvikové 
kurzy pro typovou kvalifikaci.  

(g) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění je životně důležitou složkou veškerého letového 
provozu. Proto musejí být v následujících letových úlohách zdůrazňovány důležité aspekty 
leteckého umění, a to ve vhodných okamžicích v průběhu každého letu. 

(h) Instruktor-žák by se měl naučit, jak identifikovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což 
by mělo být neustále zdůrazňováno.  

OBSAH 

(i) Výcvikový kurz se skládá ze tří částí:  

(1) Části 1: výuky vyučování a sebevzdělávání, která by měla vyhovovat AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2: výuky technických teoretických znalostí (technické výuky);  

(3) Části 3: letového výcviku.  

 

Část 1  

Obsah části výcvikového kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 
FCL.930.FI, by měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

 

Část 2  

OSNOVA VÝUKY TECHNICKÝCH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(a) Výuka technických teoretických znalostí by měla sestávat alespoň z 10 hodin školení 
zahrnujících osvěžení technických znalostí, přípravu plánů vyučovacích hodin a rozvoj 
dovedností výuky ve třídě opravňující TRI(A) školit osnovu technických teoretických znalostí.  

(b) Pokud je požadováno osvědčení TRI(A) pro MP letouny, měl by být kladen zvláštní důraz na 
spolupráci vícečlenné posádky. Pokud je požadováno osvědčení TRI(A) pro jednopilotní (SP) 
letouny, měl by být kladen zvláštní důraz na službu v SP provozech.  

(c) Osnova teoretické typové kvalifikace by měla být využita k rozvoji vyučovacích dovedností 
TRI(A) v souvislosti s technickou osnovou typového kurzu. Instruktor kurzu by měl přednést 
vzorové přednášky z příslušné technické osnovy typového kurzu a instruktor-uchazeč by si 
měl připravit a přednést přednášky na instruktorem kurzu zvolená témata kurzu typové 
kvalifikace.  

 

Část 3  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU 

(a) Kurz by měl by být spojen s letounem, na kterém si žadatel přeje školit. 
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(b) TEM, CRM a příslušné použití znaků chování by mělo být po celou dobu nedělitelnou 
součástí.  

(c) Obsah programu výcviku by měl pokrývat všechny důležité úlohy použitelné pro daný typ 
letounu.  

(d) Žadatel o osvědčení TRI(A) by se měl učit a být obeznámen se zařízením, jeho omezeními, 
možnostmi a bezpečnostními rysy a instruktorským stanovištěm, včetně nouzové evakuace.  

VÝCVIK NA FSTD 

(e) Žadatel o osvědčení TRI(A) by se měl učit a být obeznámen s poskytováním výuky 
z instruktorského stanoviště. Navíc předtím, než je prověřen pro výuku základního výcviku, 
měl by se žadatel o TRI(A) učit a být obeznámen s poskytováním výuky ze všech provozních 
stanovišť, včetně prokázání příslušných úloh ovládání.  

(f) Výcvikové kurzy by měly být vytvářeny tak, aby poskytly žadateli praxi ve výcviku různých 
úloh, včetně normálního i mimořádného provozu. Osnova by měla být vhodně šitá na míru 
typu letounu, s využitím úloh, které jsou pro žáka provažovány za náročnější. To by mělo 
zahrnovat řiditelnost a provoz při vysazení motoru navíc k charakteristickým úlohám 
z přechodového kurzu pro typ.  

(g) Požaduje se, aby žadatel plánoval, připravoval, prováděl výcvik a rozbor lekce s použitím 
všech příslušných technik výcviku.  

VÝCVIK NA LETOUNU 

(h) Žadatel o osvědčení TRI(A) by měl na uspokojivé úrovni obdržet na FFS výcvik v:  

(1) seznámení se s řízením z pravého sedadla, což by mělo v pozici letícího pilota 
zahrnovat nejméně následující:  

(i) předletovou přípravu a použití seznamů kontrol povinných úkonů;  

(ii) pojíždění;  

(iii) vzlet;  

(iv) přerušený vzlet;  

(v) poruchu motoru v průběhu vzletu, po dosažení v1;  

(vi) přiblížení s nepracujícím motorem a opakování okruhu;  

(vii) simulované přistání s jedním (kritickým) nepracujícím motorem;  

(viii) jiné nouzové a mimořádné provozní postupy (podle potřeby).  

(2) technikách výcviku na letounu:  

(i) metody poskytování vhodného komentáře;  

(ii) zvláštnosti řízení letounu během manévrů letmého přistání a vzletu;  

(iii) strategie intervence postavené na situacích hraní rolí instruktorem kurzu, 
převzaté z, ale neomezující se na následující:  

(A) signalizace vzletové konfigurace;  

(B) nevhodné vychýlení řízení;  

(C) vysoké podrovnání: dlouhá výdrž;  

(D) dlouhé podrovnání;  

(E) nezdařené přistání;  
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(F) okamžité opakování okruhu z letmého přistání;  

(G) příliš vysoký na přiblížení: žádné podrovnání;  

(H) nesprávná konfigurace;  

(I) výstraha TAWS;  

(J) nesprávné použití směrového kormidla;  

(K) nevhodné vychýlení řízení kolem podélné osy během podrovnání;  

(L) ztráta pracovní schopnosti;  

(M) skutečná mimořádnost nebo nouze.  

(i) Navíc, pokud se po žadateli vyžaduje, aby prováděl výcvik nouzových a mimořádných 
postupů v letounu, výcvik na syntetickém zařízení podle následujícího:  

(1) příslušné metody a minimální nadmořské výšky pro simulaci poruch;  

(2) nesprávné vstupy směrového kormidla;  

(3) porucha kritického motoru;  

(4) přiblížení a přistání do úplného zastavení se simulovanou poruchou motoru.  

(j) V tomto případě je mimořádnými manévry myšleno řízení při poruše motoru, dle potřeby pro 
dokončení výcviku pro typovou kvalifikaci. Pokud se po žadateli vyžaduje, aby prováděl výcvik 
jiných mimořádných položek v přechodovém kurzu, bude vyžadován dodatečný výcvik.  

(k) Po úspěšném ukončení výše uvedeného výcviku by měl žadatel obdržet letový výcvik 
v letounu pod dohledem TRI(A). Při plnění výcviku by se po instruktoru-žadateli mělo 
požadovat, aby prováděl výcvikový let pod dohledem a uspokojivě z pohledu TRI(A) 
jmenovaného pro tento účel výcvikovou organizací.  

VÝCVIK LETU PŘI ASYMETRICKÉM VÝKONU NA SP MET LETOUNECH 

(l) Během této části výcviku je kladen zvláštní důraz na:  

(1) okolnosti, za kterých se budou konat skutečná procvičování praporování a 
odpraporování vrtule, například bezpečná nadmořská výška; vyhovění předpisům 
ohledně minimální nadmořské výšky nebo výšky pro procvičování praporování, 
meteorologické podmínky, vzdálenost od nejbližšího použitelného letiště.  

(2) postup pro součinnost mezi instruktorem a žákem, např. správné používání nácviku 
úkonů dotykem a předcházení nedorozuměním, zvláště během procvičování 
praporování a odpraporování vrtule a při používání nulového tahu pro okruhy 
s asymetrickým výkonem. Při tomto postupu se má jednoznačně identifikovat motor, 
který bude vypnut nebo opětovně spuštěn nebo nastaven na nulový tah a identifikovat 
každý ovládací prvek a určit motor, který jím bude ovlivněn. 

(3) potřebu úvahy, jak se vyvarovat přetěžování pracujícího motoru a zhoršení 
výkonnosti, letí-li letoun s asymetrickým výkonem.  

(4) potřebu použít kontrolní seznamy povinných úkonů pro daný konkrétní typ letounu.  

POZEMNÍ PŘÍPRAVY:  

(m) Let při asymetrickém výkonu 

(1) úvod do asymetrického letu;  

(2) praporování vrtule: způsob fungování;  

(3) účinky na řízení letounu a cestovní rychlost;  
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(4) úvod k vlivům na výkonnost letounu;  

(5) pozor na sílu v nožním řízení při udržování stálého kurzu (bez vyvažování směrového 
kormidla);  

(6) odpraporování vrtule: opětovné dosažení normálního letu;  

(7) nalezení nastavení nulového tahu: porovnání síly v nožním řízení při praporování a při 
nastavení nulového tahu.  

(8) účinky a rozpoznávání poruchy motoru ve vodorovném letu;  

(9) síly a účinky bočení;  

(10) typy poruchy:  

(i) náhlá nebo postupná;  

(ii) úplná nebo částečná.  

(11) bočení, směr a další účinky bočení;  

(12) ukazatele letových přístrojů;  

(13) určení nepracujícího motoru;  

(14) dvojice sil a zbytkové nevyvážené síly: výsledná letová poloha;  

(15) použití směrového kormidla proti působení bočení;  

(16) použití křidélek: nebezpečí nesprávného použití;  

(17) použití výškového kormidla k udržení vodorovného letu;  

(18) použití výkonu k udržení bezpečné rychlosti letu a nadmořské výšky;  

(19) doplňkové vyrovnání do přímého a vodorovného letu: současné zvýšení rychlosti a 
snížení výkonu;  

(20) určení nepracujícího motoru: nečinná noha = nečinný motor;  

(21) použití motorových přístrojů k určení:  

(i) tlaku a průtoku paliva;  

(ii) účinku činnosti CSU na reakci otáčkoměru při nižší a vyšší rychlosti letu;  

(iii) teplot motoru.  

(22) potvrzení určení: zavřít přípust určeného nepracujícího motoru;  

(23) účinky a rozpoznání poruchy motoru v zatáčkách;  

(24) určení a řízení;  

(25) stranové síly a účinky bočení.  

(n) Během letu v zatáčce:  

(1) účinek poruchy „vnitřního“ motoru: účinek bezprostřední a výrazný;  

(2) účinek poruchy „vnějšího“ motoru: účinek méně bezprostřední a méně výrazný;  

(3) možnost chybného určení (zejména při nízkém výkonu):  

(i) správné použití směrového kormidla;  
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(ii) možná potřeba vrátit se do letu bez náklonu pro potvrzení správného určení;  

(4) zjištění vizuálně a podle letových přístrojů;  

(5) vliv měnící se rychlosti a výkonu;  

(6) vztah rychlosti a tahu;  

(7) při normální cestovní rychlosti a cestovním výkonu: porucha motoru jasně 
rozpoznaná;  

(8) při nízké bezpečné rychlosti a výkonu pro stoupání: porucha motoru rozpoznaná 
nejjednoznačněji;  

(9) klesání vysokou rychlostí a nízký výkon: možnost přehlédnutí asymetrie (poruchy 
motoru);  

(o) Minimální rychlosti řiditelnosti:  

(1) barevné označení ASI: červená radiální čára 

Poznámka: tato úloha se zabývá krajními hranicemi řiditelnosti za různých podmínek, 
kterých může žák dosáhnout v ustáleném stavu asymetrického výkonu, docilovaném 
postupným snižováním rychlosti. Náhlá a celková porucha by neměla být simulována 
při vmca uvedené v letové příručce. Účelem této úlohy je pokračovat v postupném 
seznamování žáka s řízením letounu při letu s asymetrickým výkonem během 
extrémních nebo kritických situací. Nejde o předvádění vmca.  

(2) techniky posuzování kritických rychlostí bez náklonu a vyrovnání – související 
nebezpečí, je-li rozpětí mezi minimální rychlostí řiditelnosti a pádovou rychlostí velmi 
malé: použití vsse;  

(3) stanovit minimální rychlosti řiditelnosti pro každý asymetricky umístěný motor: stanovit 
kritický motor (je-li použitelné);  

(4) vlivy na minimální rychlosti řiditelnosti:  

(i) příčný sklon;  

(ii) nastavení nulového tahu;  

(iii) vzletová konfigurace:  

(A) přistávací zařízení vysunuto a nastavení vztlakových klapek pro vzlet;  

(B) přistávací zařízení zasunuto a nastavení vztlakových klapek pro vzlet.  

Poznámka: je důležité si uvědomit, že použití 5° náklonu směrem k pracujícímu motoru má za 
následek nižší vmca a rovněž lepší výkonnost, než jaké je dosaženo při nulovém náklonu. 
Využívání náklonu 5° při určování vmca pro konkrétní typ je v současné době u výrobců běžné. 
Tudíž vmca uvedené v příručce letounu bude dosaženo použitím této techniky.  

(p) Praporování a odpraporování:  

(1) minimální výšky pro procvičování nácviku praporování a odpraporování;  

(2) ovládání motoru: preventivní opatření (přehřívání, podmínky námrazy, nastřikování, 
zahřívání a způsob simulace poruchy motoru: odkaz na příručku motoru letadla a 
servisní pokyny a bulletiny).  

(q) Postup při poruše motoru:  

(1) jakmile je řízení pod kontrolou, bude se pořadí prováděných postupů řídit fází letu a 
typem letadla;  

(2) fáze letu:  
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(i) v cestovním letu;  

(ii) kritická fáze, jako je bezprostředně po vzletu nebo během přiblížení na 
přistání nebo v průběhu opakování okruhu.  

(r) Typ letadla 

K odchylkám nevyhnutelně dojde v pořadí určitých nácviků úkonů a kontrol díky rozdílům mezi 
typy letounů a možná mezi modely stejného typu. Pro stanovení přesného pořadí těchto 
postupů se má nahlédnout do letové příručky nebo rovnocenného dokumentu (například 
příručky vlastníka nebo provozní příručky pilota).  

Například jedna letová příručka nebo rovnocenný dokument (například příručka vlastníka 
nebo provozní příručka pilota) může požadovat vysunutí vztlakových klapek a přistávacího 
zařízení před praporováním, zatímco jiná může doporučovat praporování jako první krok. 
Důvodem pro druhý jmenovaný postup by mohl být fakt, že některé motory nemohou být 
praporovány, pokud jejich otáčky spadnou pod určitou hodnotu.  

Stejně tak může zatažení přistávacího zařízení u některých letounů vytvářet větší odpor 
v průběhu zatahování vlivem přechodné polohy dvířek podvozkové šachty, a v důsledku 
tohoto by bylo lepší od tohoto upustit, dokud není dokončeno praporování a snížen odpor 
vrtule.  

Proto pořadí, ve kterém jsou nácviky úkonů a kontroly uvedeny v této osnově pod okamžitými 
a následnými činnostmi, má být použito pouze jako všeobecné vodítko a konkrétní pořadí 
priorit je určeno odkazem na letovou příručku nebo rovnocenný dokument (například příručku 
vlastníka nebo provozní příručku pilota) pro konkrétní typ letounu použitý při kurzu.  

(s) Porucha motoru za letu v cestovní nebo jiné letové fázi s výjimkou vzletu nebo přistání:  

(1) okamžité činnosti:  

(i) rozpoznání asymetrického stavu;  

(ii) určení a potvrzení nepracujícího motoru:  

(A) nečinná noha = nečinný motor;  

(B) uzavření přípusti pro potvrzení.  

(iii) příčina a požární kontrola:  

(A) typické příčiny poruchy;  

(B) způsoby nápravy.  

(iv) rozhodnutí o praporování a postup:  

(A) snížení jiného odporu;  

(B) potřeba rychlosti, ne však ukvapenosti;  

(C) použití vyvažování směrového kormidla.  

(2) následné činnosti:  

(i) pracující motor:  

(A) teplota, tlaky a výkon;  

(B) zbývající motorem poháněná zařízení;  

(C) elektrická zátěž: zhodnotit a snížit, jak je potřeba;  

(D) vliv na napájecí zdroj energie pro přístroje poháněné vzduchem;  
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(E) přistávací zařízení;  

(F) vztlakové klapky a jiná zařízení.  

(ii) přeplánovat let:  

(A) ATC a meteorologická situace;  

(B) bezpečná výška nad terénem, SE cestovní rychlost;  

(C) rozhodnutí letět na náhradní letiště nebo pokračovat v letu.  

(iii) řízení palivového systému: nejlepší využití zbývajícího paliva;  

(iv) nebezpečí opětovného spouštění poškozeného motoru;  

(v) činnosti v případě neschopnosti udržet nadmořskou výšku: vliv nadmořské 
výšky na použitelný výkon;  

(vi) vlivy na výkonnost;  

(vii) vlivy na použitelný a potřebný výkon;  

(viii) vlivy na různé konfigurace draku a nastavení vrtule;  

(ix) použití letové příručky nebo příručky vlastníka:  

(A) let v cestovním režimu;  

(B) stoupání: barevné označení ASI (modrá čára);  

(C) klesání;  

(D) zatáčení.  

(x) omezení a ovládání pracujícího motoru;  

(xi) vzlet a přiblížení: řízení a výkonnost;  

(t) Důležité činitele:  

(1) důležitost bezpečné rychlosti vzletu:  

(i) vliv přistávacího zařízení, vztlakových klapek, praporování, nastavení pro 
vzlet, aerodynamického vyvážení a systémů pro ovládání přistávacího 
zařízení a vztlakových klapek;  

(ii) vliv hmotnosti, nadmořské výšky a teploty (výkonnost).  

(2) význam optimální rychlosti stoupání s jedním motorem (SE) (vyse):  

(i) zrychlení na optimální rychlost stoupání s jedním motorem a dosažení 
pozitivního stoupání;  

(ii) vztah rychlosti stoupání SE k normální rychlosti stoupání;  

(iii) činnost při neschopnosti stoupat.  

(3) význam závazné výšky a rychlosti při letu s asymetrickým výkonem: činnost při 
proklesání pod závaznou výšku při letu s asymetrickým výkonem;  

(u) Porucha motoru během vzletu:  

(1) pod vmca nebo rychlostí nadzdvihnutí:  

(i) uvážení délky přerušeného vzletu;  
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(ii) předcházející použití údajů letové příručky, jsou-li dostupné.  

(2) nad vmca nebo rychlostí nadzdvihnutí a pod bezpečnou rychlostí;  

(3) okamžité opětovné přistání nebo použití zbývajícího výkonu k vynucenému přistání;  

(4) úvahy:  

(i) stupeň poruchy motoru;  

(ii) okamžitá rychlost;  

(iii) hmotnost, nadmořská výška, teplota (výkonnost);  

(iv) konfigurace;  

(v) délka zbývající RWY;  

(vi) poloha jakýchkoliv překážek před sebou;  

(v) Porucha motoru po vzletu:  

(1) simulováno v bezpečné výšce a při nebo nad bezpečnou rychlostí vzletu;  

(2) úvahy:  

(i) nutnost zvládnout řízení;  

(ii) použití náklonu na pracující motor;  

(iii) využití použitelného výkonu při dosažení optimální rychlosti stoupání SE;  

(iv) hmotnost, nadmořská výška, teplota (výkonnost);  

(v) vliv převládajících podmínek a okolností.  

(3) Okamžité činnosti:  

(i) zvládnutí řízení, včetně rychlosti letu a použití výkonu;  

(ii) rozpoznání asymetrického stavu;  

(iii) určení a potvrzení nepracujícího motoru;  

(iv) praporování a odstraňování odporu (postup stanovený pro typ);  

(v) dosažení optimální rychlosti stoupání SE.  

(4) Následné činnosti: mezitím, co se provádí stoupání s asymetrickým tahem do polohy 
po větru při optimální stoupavosti SE:  

(i) příčina a požární kontrola;  

(ii) pracující motor, ohledy na ovládání;  

(iii) zbývající zařízení;  

(iv) spojení s ATC;  

(v) řízení palivového systému.  

Poznámka: tyto postupy jsou použitelné pro typ letounu a letovou situaci.  

(w) Závazná výška letu s asymetrickým výkonem:  
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(1) Závazná výška letu s asymetrickým výkonem je minimální výška potřebná 
k převedení letounu do pozitivního stoupání, při udržování dostatečné rychlosti pro 
řízení a eliminování odporu v průběhu přiblížení na přistání. 

V důsledku významně snížené výkonnosti mnohých letounů certifikovaných podle CS-
23 při provozu s jedním motorem, se musí brát zřetel na minimální výšku, ze které by 
bylo možné se bezpečně pokusit o opakování okruhu v průběhu přiblížení, kdy se 
dráha letu musí změnit z klesání na stoupání s letounem v konfiguraci s vysokým 
odporem. 

V důsledku ztráty výšky, ke které dojde během doby, po kterou je pracující motor 
převáděn na plný výkon, přistávací zařízení a vztlakové klapky se zatahují a letoun je 
uváděn do stoupání při vyse, má být zvolena minimální výška (často zmiňovaná jako 
„závazná výška letu s asymetrickým výkonem"), pod níž by se pilot neměl pokoušet 
s letounem znovu nalétávat na další okruh. Tato výška se musí stanovit podle typu 
letounu, celkové letové hmotnosti, nadmořské výšky používaného letiště, teploty 
vzduchu, větru, výšky překážek podél dráhy letu počátečního stoupání a podle 
schopností pilota. 

(2) Přiblížení okruhem a přistání při letu s asymetrickým výkonem:  

(i) definice a použití závazné výšky letu s asymetrickým výkonem;  

(ii) použití standardního obrazce a normálních postupů;  

(iii) činnost v případě neschopnosti udržet výšku na okruhu;  

(iv) požadovaná rychlost a nastavení výkonu;  

(v) rozhodnutí přistát nebo provést opakování okruhu v závazné výšce letu s 
asymetrickým výkonem: faktory, které se mají zvážit;  

(3) Krátké přistání: důležitost udržování správné rychlosti letu (ne pod vyse).  

(x) Řízení rychlosti a kurzu:  

(1) vztah výšky, rychlosti a výkonu: nezbytnost minimálního možného výkonu;  

(2) dosažení pozitivního stoupání při rychlosti letu pro optimální stoupavost SE:  

(i) vliv použitelnosti systémů, výkonu pro vztlakové klapky a přistávací zařízení;  

(ii) činnost a rychlé snížení aerodynamického odporu.  

Poznámka 1: Rychlost letu, při které se rozhoduje o přistání letounu, nebo o opakování 
okruhu, by obvykle měla být rychlost letu pro optimální stoupavost SE a v žádném případě by 
neměla být menší, než bezpečná rychlost. 

Poznámka 2: V žádném případě by neměla být výška rozhodnutí pro přiblížení podle přístrojů 
a s ní spojené postupy zaměňovány s volbou minimální výšky pro zahájení opakování okruhu 
při letu s asymetrickým výkonem. 

(y) Porucha motoru během přiblížení nebo nezdařeného přiblížení se všemi pracujícími motory:  

(1) použití závazné výšky letu s asymetrickým výkonem a uvážení rychlosti;  

(2) řízení rychlosti a kurzu: rozhodnutí pokusit se přistát, opakovat okruh, nebo provést 
vynucené přistání podle okolností.  

Poznámka: v průběhu kurzu by měla být provedena alespoň jedna ukázka a procvičení 
poruchy motoru v této situaci. 

(z) Létání podle přístrojů při asymetrickém výkonu:  

(1) ohledy vztahující se k výkonnosti letounu během:  
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(i) přímého a vodorovného letu;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáček standardní úhlovou rychlostí;  

(iv) vodorovných, stoupavých a klesavých zatáček, včetně zatáček do předem 
zvolených kurzů.  

(2) vakuově ovládané přístroje: použitelnost;  

(3) zdroj elektrické energie.  

DODATEČNÝ VÝCVIK PRO ZÍSKÁNÍ PRÁV PROVÁDĚT LINKOVÉ LETY POD DOZOREM 

(aa) Aby mohl provádět linkové lety pod dozorem, jak je stanoveno v ust. FCL.910.TRI(a), měl by 
TRI absolvovat dodatečný výcvik popsaný v odstavci (k) tohoto AMC.  

VÝCVIK V PŘÍPADĚ NEEXISTENCE ŽÁDNÉHO FSTD 

(ab) Pokud pro typ, pro který je požadováno osvědčení, neexistuje žádné FSTD, měl by být 
podobný kurz výcviku proveden na příslušném typu letounu. To zahrnuje všechny prvky 
uvedené v tomto pododstavci – prvky na syntetickém zařízení nahrazené vhodnými úlohami 
na letounu příslušného typu. 

 

AMC2 FCL.930.TRI TRI – výcvikový kurz 

VRTULNÍKY 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu TRI(H) je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro vrtulníky na 
úroveň odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920 a dostatečnou pro TRI. 

(b) Výcvikový kurz by měl rozvíjet povědomí o bezpečnosti prostřednictvím výuky znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem TRI(H) a měl by být navržen tak, aby dal žadateli 
dostatečný výcvik, co se týče výuky teoretických znalostí, letového výcviku a výcviku na 
FSTD, pro školení typové kvalifikace na vrtulníku, pro který je žadatel kvalifikován. 

(c) Výcvikový kurz TRI(H) by měl klást zvláštní důraz na roli jednotlivce ve vztahu k důležitosti 
lidských činitelů v prostředí člověk-stroj a roli CRM. 

(d) Zvláštní pozornost by měla být věnována vyzrálosti a úsudku žadatele, včetně chápání 
dospělých jedinců, jejich postojů chování a různých úrovní schopnosti učit se. Během 
výcvikového kurzu by si žadatelé měli sami uvědomit důležitost letové bezpečnosti. Bude 
důležité toho docílit během kurzu výcviku při předávání znalostí, dovedností a postojů 
souvisejících s rolí TRI. 

(e) Objem letového výcviku pro osvědčení TRI(H) se bude lišit v závislosti na složitosti typu 
vrtulníku. 

(f) Pro výuku a procvičení předletové instruktáže a poletového rozboru pro každou úlohu by měl 
být použit podobný počet hodin. Letový výcvik by se měl zaměřit na zajištění toho, aby byl 
žadatel schopen vyučovat letové úlohy bezpečně a efektivně, a měl by být spojen s typem 
vrtulníku, na kterém si žadatel přeje školit. Obsah programu výcviku by měl pokrývat 
výcvikové úlohy použitelné pro typ vrtulníku, jako se plánuje v příslušné osnově kurzu pro 
typovou kvalifikaci. 

(g) Instruktor TRI(H) může školit kurz TRI(H), jakmile (on či ona) provedl alespoň čtyři výcvikové 
kurzy pro typovou kvalifikaci. 

OBSAH 
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(h) Výcvikový kurz se skládá ze tří částí: 

(1) Části 1: vyučování a sebevzdělávání, která by měla vyhovovat AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2: výuky technických teoretických znalostí (technické výuky);  

(3) Části 3: letového výcviku.  

 

Část 1  

Obsah části výcvikového kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 
FCL.930.FI, by měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

 

Část 2  

OSNOVA VÝUKY TECHNICKÝCH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(a) Výuka technických teoretických znalostí by měla sestávat alespoň z 10 hodin školení 
zahrnujících osvěžení technických znalostí, přípravu plánů vyučovacích hodin a rozvoj 
dovedností výuky ve třídě opravňující TRI(H) školit osnovu technických teoretických znalostí. 

(b) Pokud je požadováno osvědčení TRI(H) pro MP vrtulníky, měl by být kladen zvláštní důraz na 
spolupráci vícečlenné posádky. 

(c) Osnova teoretické typové kvalifikace by měla být využita k rozvoji vyučovacích dovedností 
TRI(H) v souvislosti s technickou osnovou typového kurzu. Instruktor kurzu by měl přednést 
vzorové přednášky z příslušné technické osnovy typového kurzu a instruktor-uchazeč by si 
měl připravit a přednést přednášky na instruktorem kurzu zvolená témata uvedená v seznamu 
předmětů níže:  

(1) konstrukce vrtulníku, převodovky, rotor a vybavení, normální a mimořádný provoz 
systémů:  

(i) rozměry;  

(ii) motor včetně pomocné energetické jednotky, rotorů a převodovek;  

(iii) palivový systém;  

(iv) klimatizace;  

(v) ochrana proti námraze, stěrač čelního skla a odpuzovače deště;  

(vi) hydraulický systém;  

(vii) přistávací zařízení;  

(viii) řízení letu, systémy zvýšení stability a autopilota;  

(ix) zdroj elektrické energie;  

(x) letové přístroje, komunikační, radarové a navigační vybavení;  

(xi) pilotní prostor, kabina cestujících a nákladový prostor;  

(xii) nouzové vybavení.  

(2) omezení:  

(i) všeobecná omezení, v souladu s letovou příručkou vrtulníku;  

(ii) seznam minimálního vybavení.  
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(3) výkonnost, plánování letu a sledování:  

(i) výkonnost;  

(ii) plánování letu.  

(4) zatížení a vyvážení a obsluha:  

(i) zatížení a vyvážení;  

(ii) obsluha na zemi;  

(5) nouzové postupy;  

(6) zvláštní požadavky na vrtulníky s EFIS;  

(7) volitelné vybavení.  

 

Část 3  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU 

(a) Objem letového výcviku se bude lišit v závislosti na složitosti typu vrtulníku. Mělo by se počítat 
s nejméně 5 hodinami letového výcviku u SP vrtulníku a nejméně 10 hodinami v případě MP 
ME vrtulníku. Podobný počet hodin by měl být použit pro výuku a procvičení předletové 
instruktáže a poletového rozboru pro každou úlohu. Letový výcvik by se měl zaměřit na 
zajištění toho, aby byl žadatel schopen vyučovat letové úlohy bezpečně a efektivně, a měl by 
být spojen s typem vrtulníku, na kterém si žadatel přeje školit. Obsah programu výcviku by 
měl pokrývat výcvikové úlohy použitelné pro typ vrtulníku, jak je uvedeno v Dodatku 9 k Části-
FCL.  

(b) Pokud je požadováno osvědčení TRI(H) pro MP vrtulníky, měl by být kladen zvláštní důraz na 
MCC.  

(c) Pokud je požadováno osvědčení TRI(H) pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace, měl 
by být žadatel držitelem platné přístrojové kvalifikace.  

LETOVÝ VÝCVIK NEBO VÝCVIK NA FSTD 

(d) Výcvikový kurz by měl by být spojen s typem vrtulníku, na kterém si žadatel přeje školit. 

(e) U typových kvalifikací pro MP vrtulníky by po celou dobu mělo být nedělitelnou součástí MCC, 
CRM a příslušné použití znaků chování. 

(f) Obsah programu výcviku by měl pokrývat určené a důležité úlohy použitelné pro daný typ 
vrtulníku. 

VÝCVIK NA FSTD 

(g) Žadatel o osvědčení TRI(H) by se měl učit a být obeznámen se zařízením, jeho omezeními, 
možnostmi a bezpečnostními rysy a instruktorským stanovištěm. 

(h) Žadatel o osvědčení TRI(H) by se měl učit a být obeznámen s poskytováním výuky jak ze 
sedadla na instruktorském stanovišti, tak ze sedadel pilota, včetně prokázání příslušných úloh 
ovládání. 

(i) Výcvikové kurzy by měly být vytvářeny tak, aby poskytly žadateli praxi ve výcviku různých 
úloh, včetně normálního i mimořádného provozu. Osnova by měla být vhodně šitá na míru 
typu vrtulníku, s využitím úloh, které jsou pro žáka provažovány za náročnější. To by mělo 
zahrnovat řiditelnost a provoz při vysazení motoru navíc k charakteristickým úlohám 
z přechodového kurzu pro typ. 
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(j) Požaduje se, aby žadatel plánoval, připravoval, prováděl výcvik a rozbor lekce s použitím 
všech příslušných technik výcviku. 

VÝCVIK NA VRTULNÍKU 

(k) Žadatel o osvědčení TRI(H) by měl na uspokojivé úrovni obdržet na FSTD výcvik v:  

(1) seznámení se s řízením z levého sedadla a navíc seznámení se s řízením z pravého 
sedadla, pokud má být výcvik poskytován druhým pilotům řídícím z levého sedadla, 
což by mělo v pozici letícího pilota zahrnovat nejméně následující: 

(i) předletovou přípravu a použití seznamů kontrol povinných úkonů;  

(ii) pojíždění: na zemi a ve vzduchu;  

(iii) vzlet a přistání;  

(iv) poruchu motoru během vzletu, před dosažením DPATO;  

(v) poruchu motoru během vzletu, po dosažení DPATO;  

(vi) přiblížení a opakování okruhu s nepracujícím motorem;  

(vii) přistání se simulovanou poruchou jednoho motoru;  

(viii) autorotaci až do přistání nebo obnovení výkonu;  

(ix) jiné nouzové a mimořádné provozní postupy (podle potřeby);  

(x) odlet, přiblížení a opakování okruhu podle přístrojů se simulovanou poruchou 
jednoho motoru by měly být pokryty, pokud práva TRI(H) zahrnují 
poskytování přístrojového výcviku pro rozšíření kvalifikace IR(H) na další 
typy.  

(2) technikách výcviku na vrtulníku:  

(i) metody poskytování vhodného komentáře;  

(ii) předvedení kritických manévrů instruktorem spolu s komentářem;  

(iii) zvláštnosti a bezpečnostní úvahy spojené s řízením vrtulníku během 
kritických manévrů, jako jeden nepracující motor nebo úlohy autorotace;  

(iv) kde to má význam, provedení přístrojového výcviku se zvláštním důrazem na 
meteorologická omezení, nebezpečí námrazy a omezení týkající se 
provádění kritických manévrů za meteorologických podmínek pro let podle 
přístrojů;  

(v) strategie intervence postavené na situacích hraní rolí instruktorem kurzu 
TRI(H), převzaté z, ale neomezující se na následující:  

(A) nesprávná konfigurace vrtulníku;  

(B) nevhodné vychýlení řízení;  

(C) nesprávné vstupy řízení;  

(D) přehnané podrovnání blízko země;  

(E) vzlet a přistání s jedním nepracujícím motorem;  

(F) nesprávné řízení autorotace;  

(G) statické nebo dynamické převrácení při vzletu nebo přistání;  
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(H) příliš vysoko na přiblížení se souvisejícím nebezpečím vírového 
prstence nebo prosednutím při výkonu;  

(I) ztráta pracovní schopnosti;  

(L) mimořádné a nouzové postupy a příslušné metody a minimální 
nadmořské výšky pro simulování poruch vrtulníku;  

(M) porucha hnacího motoru během manévrů OEI.  

(l) Po úspěšném ukončení výše uvedeného výcviku by měl žadatel obdržet dostatečný letový 
výcvik ve vrtulníku pod dohledem TRI(H) na úrovni, kdy je žadatel schopen provádět kritické 
položky kurzu pro typovou kvalifikaci na bezpečné úrovni. Při plnění výcviku by se po 
instruktoru-žadateli mělo požadovat, aby prováděl výcvikový let pod dohledem a uspokojivě 
z pohledu TRI(A) jmenovaného pro tento účel výcvikovou organizací. Z požadovaného minima 
délky kurzu – 5 hodin letového výcviku u jednopilotního (SP) vrtulníku nebo 10 hodin u 
vícepilotního (MP) vrtulníku – mohou být až 3 hodiny provedeny na FSTD. 

VÝCVIK V PŘÍPADĚ NEEXISTENCE ŽÁDNÉHO FSTD 

(m) Pokud pro typ, pro který je požadováno osvědčení TRI(H), neexistuje žádné FSTD, měl by být 
podobný kurz výcviku proveden na příslušném typu vrtulníku. To zahrnuje všechny prvky 
uvedené v pododstavcích (k)(1) a (2) tohoto AMC – prvky na FSTD nahrazené vhodnými 
úlohami na vrtulníku příslušného typu, v závislosti na podmínkách jakýchkoliv omezení 
uvedených v souvislosti s prováděním kritických úloh spojených s omezeními letové příručky 
vrtulníku a bezpečnostními úvahami.  

 

AMC1 FCL.930.CRI CRI – výcvikový kurz 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu CRI je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro letadla na úroveň 
odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920 a dostatečnou pro CRI.  

(b) Výcvikový kurz by měl být navržen tak, aby dal žadateli dostatečný výcvik, co se týče výuky 
teoretických znalostí, letového výcviku a výcviku na FSTD, pro školení jakékoliv třídní či 
typové kvalifikace na nesložitých jednopilotních (SP) letounech nevelkého výkonu, pro které je 
žadatel kvalifikován. 

(c) Letový výcvik by měl být zaměřen na zajištění toho, že žadatel je schopen žáky, kteří 
podstupují kurz výcviku pro vydání třídní nebo typové kvalifikace pro nesložité jednopilotní 
(SP) letouny nevelkého výkonu, vyučovat letové úlohy bezpečně a efektivně. Letový výcvik 
může probíhat na letounu nebo na FFS.  

(d) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění je životně důležitou složkou veškerého letového 
provozu. Proto musejí být v následujících letových úlohách zdůrazňovány důležité aspekty 
leteckého umění, a to ve vhodných okamžicích v průběhu každého letu. 

(e) Instruktor-žák by se měl naučit, jak identifikovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což 
by mělo být neustále zdůrazňováno. 

OBSAH 

(f) Výcvikový kurz se skládá ze tří částí: 

(1) Části 1: vyučování a sebevzdělávání, která by měla sledovat obsah AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2: výuky technických teoretických znalostí (technického výcviku);  

(3) Části 3: letového výcviku.  
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Část 1  

Obsah části výcvikového kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 
FCL.930.FI, by měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

 

Část 2  

Tato osnova se týká pouze výcviku na vícemotorových (ME) letounech. Proto by jiné oblasti znalostí, 
společné jak pro SE, tak pro ME letouny, měly být podle potřeby doplněny tak, aby pokrývaly řízení a 
provoz letounu se všemi pracujícími motory, s využitím příslušných částí osnovy předmětů výcviku na 
zemi pro kurz FI. Navíc by měl pozemní výcvik zahrnovat 25 hodin práce v učebně k rozvíjení 
schopností žadatele vyučovat žáky znalostem a porozumění vyžadovaným pro část letových úloh 
výcvikového kurzu ME. Tato část bude zahrnovat pozemní přípravy pro letové úlohy.  

OSNOVA VÝUKY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

Navrhovaný rozpis hodin kurzu v učebně:  

 

Vyučovací 
hodiny 

Hodiny 
praktického 
cvičení ve 
třídě 

 Téma Vnitřní postupová 
zkouška 

1,00   Letecká legislativa 1,00 

2,00  Výkonnost, všechny motory pracující, včetně 
hmotnosti a vyvážení 

 

2,00  Asymetrický let 

Základy letu 

 

2,00 2,00 Řízení v asymetrickém letu 

Minimální rychlosti řiditelnosti a minimální 
bezpečné rychlosti 

Praporování a odpraporování 

 

2,00  Výkonnost v asymetrickém letu 1,00 

2,00  Konkrétní typ letounu – činnost systémů 1,00 

  Omezení draku a motoru  

4,00 5,00 Předletové instruktáže a zdokonalování 
letových úloh 

 

  

 

  

15,00 7,00   3,00 

Kurz celkem 25,00 (včetně postupových zkoušek)   

 

VŠEOBECNÉ PŘEDMĚTY 

(a) Letecká legislativa:  

(1) definice skupin výkonnosti letounů;  

(2) metody určování celkové výkonnosti pomocí koeficientů.  

(b) Let s asymetrickým výkonem;  

(c) Základy letu;  
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(d) Problémy:  

(1) asymetrie;  

(2) řízení;  

(3) výkonnost;  

(e) Síly a dvojice sil:  

(1) vychýlení tahu z osy letounu;  

(2) asymetrický účinek listů vrtule;  

(3) vychýlení odporu z osy letounu;  

(4) odpor vrtule nepracujícího motoru;  

(5) nárůst celkového odporu;  

(6) asymetrie vztlaku;  

(7) účinek vychýleného vrtulového proudu;  

(8) účinek bočení ve vodorovném letu a v zatáčkách;  

(9) dvojice stranových sil od tahu a směrového kormidla;  

(10) účinek na momentová ramena.  

(f) Řízení při letu s asymetrickým výkonem:  

(1) použití, nesprávné použití a omezení:  

(i) směrového kormidla;  

(ii) křidélek;  

(iii) výškových kormidel.  

(2) vliv náklonu nebo skluzu a vyvážení;  

(3) pokles účinnosti křidélek a směrového kormidla;  

(4) možnost odtržení proudu na kýlové ploše;  

(5) účinek poměru IAS a tahu;  

(6) účinek zbytkových nevyvážených sil;  

(7) síly v nožním řízení a vyvažování.  

(g) Minimální rychlosti řiditelnosti a minimální bezpečné rychlosti:  

(1) minimální rychlosti řiditelnosti (vmc);  

(2) definice;  

(3) vznik;  

(4) činitele ovlivňující (vmc):  

(i) tah;  

(ii) hmotnost a poloha těžiště;  

(iii) nadmořská výška;  
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(iv) přistávací zařízení;  

(v) vztlakové klapky;  

(vi) klapky chlazení nebo žaluzie;  

(vii) turbulence nebo poryvy;  

(viii) reakce nebo schopnosti pilota;  

(ix) naklánění letounu na pracující motor;  

(x) odpor;  

(xi) praporování vrtule;  

(xii) kritický motor.  

(5) bezpečná rychlost vzletu;  

(6) definice nebo vznik v2;  

(7) ostatní významné rychlosti v;  

(h) Výkonnost letounu: jeden nepracující motor:  

(1) účinek na přebytek použitelného výkonu;  

(2) dostup s jedním motorem (SE);  

(3) cestovní let, dolet a vytrvalost;  

(4) zrychlení a zpomalení;  

(5) nulový tah, definice a účel;  

(i) Vrtule:  

(1) stavitelné: všeobecné principy;  

(2) mechanismus praporování a odpraporování a omezení (například minimální otáčky);  

(j) Konkrétní typ letounu;  

(k) Systémy letounu a motoru:  

(1) normální provoz;  

(2) mimořádný provoz;  

(3) nouzové postupy.  

(l) Omezení: drak:  

(1) násobky zatížení;  

(2) mezní rychlosti pro přistávací zařízení a vztlakové klapky (vlo a vfe);  

(3) rychlost letu v turbulenci (vra);  

(4) maximální rychlosti (vno a vne).  

(m) Omezení: motor:  

(1) otáčky a plnicí tlak;  

(2) teplota a tlak oleje;  
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(3) nouzové postupy.  

(n) Hmotnost a vyvážení:  

(má být pokryto ve spojení s letovou příručkou nebo rovnocenným dokumentem (například 
příručkou vlastníka nebo provozní příručkou pilota))  

(1) dokumentace hmotnosti a vyvážení pro typ letounu;  

(2) zopakování hlavních zásad;  

(3) výpočty pro konkrétní typ letounu.  

(o) Hmotnost a výkonnost:  

(má být pokryto ve spojení s letovou příručkou nebo rovnocenným dokumentem (například 
příručkou vlastníka nebo provozní příručkou pilota))  

(1) výpočty pro konkrétní typ letounu (všechny motory pracující);  

(2) délka rozjezdu;  

(3) délka vzletu;  

(4) délka přerušeného vzletu;  

(5) délka přistání;  

(6) délka dojezdu;  

(7) dráha vzletu nebo počátečního stoupání;  

(8) výpočty pro konkrétní typ letounu (jeden pracující motor);  

(9) dráha počátečního stoupání;  

(10) délka přistání;  

(11) délka dojezdu.  

 

Část 3  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU: NORMÁLNÍ LET 

(a) Tato část se podobá částem letových úloh kurzu SE FI, včetně „Úvodu k létání podle 
přístrojů“, s výjimkou toho, že cíle, zřetele na letecké umění a obvyklé chyby jsou vztaženy 
k řízení ME letounu. 

(b) Účelem této části je, aby se žadatel obeznámil s aspekty vyučování provozních postupů a 
ovládání ME letounu se všemi pracujícími motory. 

(c) Měly by být pokryty následující úlohy:  

(1) seznámení s letounem;  

(2) příprava před letem a prohlídka letounu;  

(3) postupy spouštění motoru;  

(4) pojíždění;  

(5) postupy před vzletem;  

(6) vzlet a počáteční stoupání:  
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(i) s protivětrem;  

(ii) s bočním větrem;  

(iii) na krátké dráze.  

(7) stoupání;  

(8) přímý a vodorovný let;  

(9) klesání (včetně postupů nouzového klesání);  

(10) zatáčení;  

(11) pomalý let;  

(12) přetažení a vybrání;  

(13) let podle přístrojů: základní;  

(14) nácviky nouzových případů (kromě poruchy motoru);  

(15) okruh, přiblížení a přistání:  

(i) s protivětrem;  

(ii) s bočním větrem;  

(iii) na krátké dráze; 

(16) nezdařené přistání a opětovný průlet;  

(17) činnosti po letu.  

 

LETOVÉ ÚLOHY 

(d) Následující letové úlohy jsou rozvíjením osnovy základního SE výcviku, které mají být 
spojovány s pilotováním ME typů, aby zajistily, že žák pochopí význam a použití ovládacích 
prvků a postupy, které mohou být pro něj nezvyklé, za všech obvyklých, mimořádných a 
nouzových situací, vyjma toho, že porucha motoru a let při asymetrickém výkonu je probírán 
samostatně v letových úlohách v Části 2. 

 

ÚLOHA 1: SEZNÁMENÍ S LETOUNEM 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) úvod k letounu;  

(2)  vysvětlení uspořádání pilotního prostoru;  

(3) systémy a ovládací prvky řízení;  

(4) pohonná jednotka letounu;  

(5) seznamy kontrol povinných úkonů a nácviky;  

(6) rozdílnosti pilotáže ze sedadla instruktora;  

(7) nácviky nouzových úkonů:  

(i) činnost v případě požáru ve vzduchu a na zemi;  
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(ii) nácvik evakuace: umístění východů a nouzového vybavení (například 
hasicích přístrojů, atd.).  

(8) příprava před letem a prohlídka letounu:  

(i) dokumentace letounu;  

(ii) vnější kontroly;  

(iii) vnitřní kontroly;  

(iv) nastavení bezpečnostních pásů, sedadla nebo pedálů směrového kormidla;  

(9) postupy spouštění motoru:  

(i) použití seznamů kontrol povinných úkonů;  

(ii) úkony před spouštěním;  

(iii) úkony po spuštění.  

(b) Letová úloha: 

(1) vnější rysy;  

(2) uspořádání pilotního prostoru;  

(3) systémy letounu;  

(4) seznamy kontrol povinných úkonů a nácviky;  

(5) činnost v případě požáru ve vzduchu a na zemi;  

(i) motoru;  

(ii) kabiny;  

(iii) elektrického systému.  

(6) porucha systémů (podle typu letounu);  

(7) nácviky evakuace (umístění a použití nouzového vybavení a východů);  

(8) příprava na let a činnost po letu:  

(i) oprávnění k letu a přejímka letounu;  

(ii) technický deník nebo osvědčení o údržbě;  

(iii) uvážení hmotnosti a vyvážení a výkonnosti;  

(iv) vnější kontroly;  

(v) vnitřní kontroly, nastavení bezpečnostních pásů nebo pedálů směrového 
kormidla;  

(vi) spouštění a zahřívání motorů;  

(vii) úkony po spuštění;  

(viii) kontroly radionavigačních a spojovacích prostředků;  

(ix) kontroly výškoměru a postupy nastavení;  

(x) motorová zkouška;  

(xi) snižování otáček a vypínání motorů;  
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(xii) vyplnění listu oprávnění a dokladů provozuschopnosti letounu.  

 

ÚLOHA 2: POJÍŽDĚNÍ  

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) bezpečnostní opatření v prostoru před pojížděním (větší hmotnost: větší setrvačnost);  

(2) účinek diferencovaného tahu;  

(3) bezpečnostní opatření na úzkých pojížděcích drahách;  

(4) postupy před vzletem:  

(i) použití seznamu kontrol povinných úkonů;  

(ii) motorová zkouška;  

(iii) kontroly před vzletem;  

(iv) instruktáž instruktorem zahrnující postup, který se má dodržet, kdyby došlo 
během vzletu k nouzovému případu, například k poruše motoru.  

(5) vzlet a počáteční stoupání:  

(i) uvážení ATC;  

(ii) činitele ovlivňující délku rozjezdu nebo délku vzletu;  

(iii) správná rychlost odpoutání;  

(iv) důležitost bezpečné rychlosti;  

(v) vzlet s bočním větrem, úvahy a postupy;  

(vi) vzlet na krátké dráze, úvahy a postupy;  

(vii) ovládání motoru po vzletu: přípust, nastavení listů vrtule a synchronizace 
motorů.  

(6) stoupání:  

(i) kontroly před stoupáním;  

(ii) ohledy na motor (použití ovládacích prvků přípusti nebo nastavení listů 
vrtule);  

(iii) rychlost letu pro maximální stoupavost;  

(iv) rychlost letu pro maximální úhel stoupání;  

(v) synchronizování motorů.  

(b) Letová úloha: 

(1) úkony před pojížděním;  

(2) rozjíždění, řízení rychlosti a zastavování;  

(3) řízení směru a zatáčení;  

(4) zatáčení ve omezených prostorech;  

(5) opouštění parkovací plochy;  
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(6) volnost pohybu směrového kormidla (význam schopnosti pilota využívat plné výchylky 
směrového kormidla);  

(7) kontroly přístrojů;  

(8) nouzové případy (porucha brzd nebo řízení);  

(9) postupy před vzletem:  

(i) použití seznamu kontrol povinných úkonů;  

(ii) kontroly systémů a výkonu motoru;  

(iii) úkony před vzletem;  

(iv) instruktáž instruktorem pro případ nouzových situací během vzletu.  

(10) vzlet a počáteční stoupání:  

(i) uvážení ATC;  

(ii) směrové řízení a využití výkonu;  

(iii) rychlost odpoutání;  

(iv) vlivy bočního větru a postup;  

(v) vzlet na krátké dráze a postup.  

(vi) postupy po vzletu (v příslušné fázi kurzu):  

(A) zasunutí přistávacího podvozku;  

(B) zasunutí vztlakových klapek (podle použitelnosti);  

(C) volba plnicího tlaku a otáček;  

(D) synchronizace motorů;  

(E) jiné postupy (podle vhodnosti).  

(11) stoupání:  

(i) úkony před stoupáním;  

(ii) volba výkonu pro normální a maximální stoupavost;  

(iii) omezení motoru a otáček;  

(iv) vliv nadmořské výšky na plnicí tlak, plná přípust;  

(v) přechod do vodorovného letu: volba výkonu;  

(vi) stoupání s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(vii) obnovení normálního stoupání;  

(viii) stoupání na trati (stoupání v cestovním režimu);  

(ix) maximální úhel stoupání;  

(x) postupy nastavení výškoměru;  

(xi) dlouho trvající stoupání a použití klapek chlazení nebo žaluzií;  

(xii) pochopení přístrojů.  
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ÚLOHA 3: PŘÍMÝ A VODOROVNÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) volba výkonu: ovládací prvky přípusti nebo nastavení listů vrtule;  

(2) synchronizace motorů;  

(3) aspekty spotřeby paliva;  

(4) použití ovládacích prvků vyvažování: výškové a směrové kormidlo (křidélka podle 
použitelnosti);  

(5) ovládání vztlakových klapek:  

(i) vliv na podélný sklon;  

(ii) vliv na rychlost letu.  

(6) ovládání přistávacího zařízení:  

(i) vliv na podélný sklon;  

(ii) vliv na rychlost letu.  

(7) použití ovládacích prvků řízení směsi;  

(8) použití alternativního vzduchu nebo ovládání ohřevu karburátoru;  

(9) ovládání klapek chlazení nebo žaluzií;  

(10) použití systémů ventilace a vyhřívání kabiny;  

(11) ovládání a použití jiných systémů (použitelné podle typu);  

(12) klesání:  

(i) úkony před klesáním;  

(ii) normální klesání;  

(iii) volba nastavení přípusti nebo úhlu listů vrtule;  

(iv) ohled na chlazení motoru;  

(v) postup nouzového klesání.  

(13) zatáčení:  

(i) zatáčky se středním náklonem;  

(ii) stoupavé a klesavé zatáčky;  

(iii) ostré zatáčky (náklon 45° nebo více).  

(b) Letová úloha: 

(1) při normálním cestovním výkonu:  

(i) volba cestovního výkonu;  

(ii) plnicí tlak nebo otáčky;  

(iii) synchronizace motorů;  

(iv) použití ovládacích prvků vyvažování;  

(v) uvážení výkonnosti: dolet nebo vytrvalost.  
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(2) pochopení přístrojů;  

(3) ovládání vztlakových klapek (ve fázích):  

(i) rychlost letu nižší než vfe;  

(ii) vliv na podélný sklon;  

(iii) vliv na rychlost letu.  

(4) ovládání přistávacího zařízení:  

(i) rychlost letu nižší než vlo / vle;  

(ii) vliv na podélný sklon;  

(iii) vliv na rychlost letu.  

(5) použití ovládacích prvků řízení směsi;  

(6) použití alternativního vzduchu nebo ovládání karburátoru;  

(7) ovládání klapek chlazení nebo žaluzií;  

(8) použití systémů ventilace nebo vyhřívání kabiny;  

(9) ovládání a použití jiných systémů (použitelné podle typu);  

(10) klesání;  

(i) úkony před klesáním;  

(ii) volba výkonu: plnicí tlak nebo ;  

(iii) klesání s výkonem motoru (cestovní klesání);  

(iv) ohled na chlazení motoru: použití klapek chlazení nebo žaluzií;  

(v) přechod do vodorovného letu;  

(vi) klesání s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(vii) klesání s vysunutým přistávacím zařízením;  

(viii) postup nastavení výškoměru;  

(ix) pochopení přístrojů;  

(x) nouzové klesání:  

(A) s ohledem na typ;  

(B) omezení vno v turbulenci.  

(11) zatáčení:  

(i) zatáčky se středním náklonem;  

(ii) stoupavé a klesavé zatáčky;  

(iii) ostré zatáčky: náklon 45°;  

(iv) pochopení přístrojů.  
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ÚLOHA 4: POMALÝ LET 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) charakteristiky řiditelnosti letounu během pomalého letu: let při vs1 a vso + 5 kt;  

(2) simulované opakování okruhu z pomalého letu:  

(i) při vsse s vysunutými vztlakovými klapkami;  

(ii) upozornění na změnu podélného vyvážení.  

(3) přetažení:  

(i) volba výkonu;  

(ii) příznaky blížícího se přetažení;  

(iii) charakteristiky plného pádu;  

(iv) vybrání z plného pádu;  

(v) vybrání z počátečního přetažení;  

(vi) přetažení a vybrání v přistávací konfiguraci;  

(vii) vybrání v počátečním stádiu v přistávací konfiguraci.  

(4) let podle přístrojů (základní):  

(i) přímý a vodorovný  

(ii) stoupání;  

(iii) zatáčení;  

(iv) klesání.  

(5) nácviky nouzových případů (s výjimkou poruchy motoru), použitelné podle typu;  

(6) přiblížení okruhem a přistání:  

(i) úsek po větru:  

(A) rychlost letu pod vfe;  

(B) použití vztlakových klapek (podle vhodnosti);  

(C) úkony před přistáním;  

(D) poloha zahájení točení do úseku před poslední zatáčkou.  

(ii) úsek před poslední zatáčkou:  

(A) volba výkonu (nastavení přípusti nebo úhlu listů vrtule), ovládací 
prvky vztlakových klapek a vyvážení;  

(B) udržování správné rychlosti letu.  

(iii) konečné přiblížení:  

(A) nastavení výkonu (včasná reakce na krátké přistání);  

(B) použití dalších klapek (jak je vyžadováno);  

(C) ověření vysunutí přistávacího zařízení;  
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(D) volba bodu dotyku;  

(E) snížení rychlosti letu na vat;  

(F) udržování dráhy letu při přiblížení.  

(iv) přistání:  

(A) větší rychlost klesání;  

(B) větší délka přistání a dojezdu;  

(C) přiblížení a přistání s bočním větrem;  

(D) ohled na boční vítr;  

(E) přiblížení a přistání na krátkou dráhu;  

(F) postup pro krátkou dráhu: uváhy.  

(b) Letová úloha 

(1) bezpečnostní úkony;  

(2) nastavení a udržování (vztlakové klapky zasunuty);  

(i) vs1 + 5 kt;  

(ii) upozornění na charakteristiky řiditelnosti letounu.  

(3) nastavení a udržování (vztlakové klapky vysunuty):  

(i) vso + 5 kt;  

(ii) upozornění na charakteristiky řiditelnosti letounu.  

(4) simulované opakování okruhu z pomalého letu se vztlakovými klapkami:  

(i) vysunutými a rychlostí letu ne méně než vsse, například při rychlosti letu vsse 
nebo vmca + 10 kt;  

(ii) zvýšení na plný výkon a zahájení stoupání;  

(iii) upozornění na změnu podélného sklonu.  

(5) obnovení normálního letu.  

(6) přetažení;  

(i) volba otáček;  

(ii) příznaky přetažení;  

(iii) charakteristiky plného pádu;  

(iv) vybrání z plného pádu: opatrnost při použití výkonu;  

(v) vybrání z počátečního stádia;  

(vi) přetažení a vybrání v přistávací konfiguraci;  

(vii) vybrání v počátečním stádiu v přistávací konfiguraci.  

(7) let podle přístrojů (základní):  

(i) přímý a vodorovný  

(ii) stoupání;  
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(iii) zatáčení;  

(iv) klesání.  

(8) nácviky nouzových případů (s výjimkou poruchy motoru), použitelných podle typu;  

(9) okruh, přiblížení a přistání:  

(i) úsek po větru: 

(A) řízení rychlosti (pod vfe);  

(B) vztlakové klapky podle vhodnosti;  

(C) úkony před přistáním;  

(D) řízení rychlosti a výšky;  

(E) zatáčka do úseku před poslední zatáčkou.  

(ii) úsek před poslední zatáčkou:  

(A) volba výkonu;  

(B) použití ovládacích prvků vztlakových klapek a vyvážení;  

(C) udržování správné rychlosti letu.  

(iii) konečné přiblížení:  

(A použití dalších klapek (jak je vyžadováno);  

(B) ověření vysunutí přistávacího zařízení;  

(C) volba bodu dotyku;  

(D) snížení rychlosti letu na vat;  

(E) udržování správné dráhy letu při přiblížení: použití výkonu.  

(iv) přistání:  

(A) řízení rychlosti klesání během podrovnání;  

(B) ohled na boční vítr;  

(C) delší dojezd;  

(D) přiblížení a přistání na krátké nebo nezpevněné dráze;  

(E) úvahy a preventivní opatření.  

(10) Let s asymetrickým výkonem.  

V průběhu této části se má klást zvláštní důraz na:  

(i) okolnosti, za kterých se budou konat skutečná procvičování praporování a 
odpraporování vrtule, např. bezpečná nadmořská výška; vyhovění předpisům 
ohledně minimální nadmořské výšky nebo výšky pro procvičování 
praporování vrtule, meteorologických podmínek a vzdálenosti od nejbližšího 
použitelného letiště;  

(ii) postup pro součinnost mezi instruktorem a žákem, např. správné používání 
nácviku úkonů dotykem a předcházení nedorozuměním, zvláště během 
procvičování praporování a odpraporování vrtule a při používání nulového 
tahu pro okruhy s asymetrickým výkonem. Při tomto postupu se má 
jednoznačně identifikovat motor, který bude vypnut nebo opětovně spuštěn 
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nebo nastaven na nulový tah a identifikovat každý ovládací prvek a určit 
motor, který jím bude ovlivněn;  

(iii) potřebu úvahy, jak se vyvarovat přetěžování pracujícího motoru a zhoršení 
výkonnosti, letí-li letoun s asymetrickým výkonem;  

(iv) potřebu použít kontrolní seznamy povinných úkonů pro daný konkrétní typ 
letounu. 

 

ÚLOHA 5: LET S ASYMETRICKÝM VÝKONEM 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) úvod k asymetrickému letu:  

(2) praporování vrtule: způsob obsluhy;  

(3) vlivy na řiditelnost letounu při cestovní rychlosti;  

(4) úvod k vlivům na výkonnost letounu;  

(5) pozor na sílu v nožním řízení při udržování stálého kurzu (bez vyvažování směrového 
kormidla);  

(6) odpraporování vrtule;  

(7) obnovení normálního letu zjištěním nastavení nulového tahu;  

(8) porovnání síly v nožním řízení při praporování a při nastavení nulového tahu.  

(9) účinky a rozpoznávání poruchy motoru ve vodorovném letu;  

(10) síly a účinky bočení;  

(11) typy poruchy:  

(i) náhlá nebo postupná;  

(ii) úplná nebo částečná.  

(12) bočení, směr a další účinky bočení;  

(13) ukazatele letových přístrojů;  

(14) určení nepracujícího motoru;  

(15) dvojice sil a zbytkové nevyvážené síly: výsledná letová poloha;  

(16) použití směrového kormidla proti působení bočení;  

(17) použití křidélek: nebezpečí nesprávného použití;  

(18) použití výškového kormidla k udržení vodorovného letu;  

(19) použití výkonu k udržení bezpečné rychlosti letu a nadmořské výšky;  

(20) doplňkové vyrovnání do přímého a vodorovného letu: současné zvýšení rychlosti a 
snížení výkonu;  

(21) určení nepracujícího motoru: nečinná noha = nečinný motor;  

(22) použití motorových přístrojů k určení: 

(i) tlaku nebo průtoku paliva;  
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(ii) účinku činnosti CSU na reakci otáčkoměru při nižší a vyšší rychlosti letu;  

(iii) teplot motoru.  

(23) potvrzení určení: zavřít přípust určeného nepracujícího motoru;  

(24) účinky a rozpoznání poruchy motoru v zatáčkách;  

(25) určení a řízení;  

(26) stranové síly a účinky bočení.  

(27) Během letu v zatáčce:  

(i) účinek poruchy „vnitřního“ motoru: účinek bezprostřední a výrazný;  

(ii) účinek poruchy „vnějšího“ motoru: účinek méně bezprostřední a méně 
výrazný;  

(iii) možnost chybného určení (zejména při nízkém výkonu):  

(A) správné použití směrového kormidla;  

(B) možná potřeba vrátit se do letu bez náklonu pro potvrzení správného 
určení.  

(iv) zjištění vizuálně a podle letových přístrojů;  

(v) vliv měnící se rychlosti a výkonu;  

(vi) vztah rychlosti a tahu;  

(vii) při normální cestovní rychlosti a cestovním výkonu: porucha motoru jasně 
rozpoznaná;  

(viii) při nízké bezpečné rychlosti a výkonu pro stoupání: porucha motoru 
rozpoznaná nejjednoznačněji;  

(ix) klesání vysokou rychlostí a nízký výkon: možnost přehlédnutí asymetrie 
(poruchy motoru). 

(28) Minimální rychlosti řiditelnosti: 

(i) Barevné označení ASI: červená radiální čára. 

Poznámka: tato úloha se zabývá krajními hranicemi řiditelnosti za různých 
podmínek, kterých může žák dosáhnout v ustáleném stavu asymetrického 
výkonu, docilovaném postupným snižováním rychlosti. Náhlá a celková 
porucha by neměla být simulována při vmca uvedené v letové příručce. Účelem 
této úlohy je pokračovat v postupném seznamování žáka s řízením letounu při 
letu s asymetrickým výkonem během extrémních nebo kritických situací. 
Nejde o předvádění vmca. 

(ii) Techniky posuzování kritických rychlostí bez náklonu a vyrovnání: související 
nebezpečí, je-li rozpětí mezi minimální rychlostí řiditelnosti a pádovou 
rychlostí velmi malé: použití vsse; 

(iii) Stanovit minimální rychlosti řiditelnosti pro každý asymetricky umístěný motor: 
stanovit kritický motor (je-li použitelné);  

(iv) Vlivy na minimální rychlosti řiditelnosti:  

(A) příčný sklon;  

(B) nastavení nulového tahu;  
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(C) vzletová konfigurace:  

(a) přistávací zařízení vysunuto a nastavení vztlakových klapek 
pro vzlet;  

(b) přistávací zařízení zasunuto a nastavení vztlakových klapek 
pro vzlet.  

Poznámka: je důležité si uvědomit, že použití 5° náklonu směrem 
k pracujícímu motoru má za následek nižší vmca a rovněž lepší výkonnost, než 
jaké je dosaženo při nulovém náklonu. Využívání náklonu 5° při určování vmca 
pro konkrétní typ je v současné době u výrobců běžné. Tudíž vmca uvedené 
v příručce letounu bude dosaženo použitím této techniky. 

(29) Praporování a odpraporování:  

(i) minimální výšky pro procvičování nácviku praporování a odpraporování;  

(ii) ovládání motoru: preventivní opatření (přehřívání, podmínky námrazy, 
nastřikování, zahřívání a způsob simulace poruchy motoru: odkaz na příručku 
motoru letadla a servisní pokyny a bulletiny). 

(30) Postup při poruše motoru:  

(i) jakmile je řízení pod kontrolou, bude se pořadí prováděných postupů řídit fází 
letu a typem letadla.  

(ii) fáze letu:  

(A) v cestovním letu;  

(B) kritická fáze, jako je bezprostředně po vzletu nebo během přiblížení 
na přistání nebo v průběhu opakování okruhu.  

(31) Typ letadla:  

K odchylkám nevyhnutelně dojde v pořadí určitých nácviků úkonů a kontrol díky 
rozdílům mezi typy letounů a možná mezi modely stejného typu. Pro stanovení 
přesného pořadí těchto postupů se má nahlédnout do letové příručky nebo 
rovnocenného dokumentu (například příručky vlastníka nebo provozní příručky pilota).  

Například jedna letová příručka nebo rovnocenný dokument (například příručka 
vlastníka nebo provozní příručka pilota) může požadovat vysunutí vztlakových klapek 
a přistávacího zařízení před praporováním, zatímco jiná může doporučovat 
praporování jako první krok. Důvodem pro druhý jmenovaný postup by mohl být fakt, 
že některé motory nemohou být praporovány, pokud jejich otáčky spadnou pod 
určitou hodnotu.  

Stejně tak může zatažení přistávacího zařízení u některých letounů vytvářet větší 
odpor v průběhu zatahování vlivem přechodné polohy dvířek podvozkové šachty, 
a v důsledku tohoto by bylo lepší od tohoto upustit, dokud není dokončeno 
praporování a snížen odpor vrtule.  

Proto pořadí, ve kterém jsou nácviky úkonů a kontroly uvedeny v této osnově pod 
„okamžitými činnostmi“ a „následnými činnostmi“, má být použito pouze jako 
všeobecné vodítko a konkrétní pořadí priorit je určeno odkazem na letovou příručku 
nebo rovnocenný dokument (například příručku vlastníka nebo provozní příručku 
pilota) pro konkrétní typ letounu použitý při kurzu.  

(32) Porucha motoru za letu v cestovní nebo jiné letové fázi s výjimkou vzletu nebo 
přistání:  

(i) okamžité činnosti:  

(A) rozpoznání asymetrického stavu a řízení letadla;  
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(B) určení a potvrzení nepracujícího motoru:  

(a) nečinná noha = nečinný motor;  

(b) uzavření přípusti pro potvrzení.  

(C) příčina a požární kontrola:  

(a) typické příčiny poruchy;  

(b) způsoby nápravy.  

(D) rozhodnutí o praporování a postup:  

(a) snížení jiného odporu;  

(b) potřeba rychlosti, ne však ukvapenosti;  

(c) použití vyvažování směrového kormidla.  

(ii) následné činnosti;  

(A) pracující motor:  

(a) teplota, tlaky a výkon;  

(b) zbývající motorem poháněná zařízení;  

(c) elektrická zátěž: zhodnotit a snížit, jak je potřeba;  

(d) vliv na napájecí zdroj energie pro přístroje poháněné 
vzduchem;  

(e) přistávací zařízení;  

(f) vztlakové klapky a jiná zařízení.  

(B) přeplánovat let:  

(a) ATC a meteorologická situace;  

(b) bezpečná výška nad terénem, SE cestovní rychlost;  

(c) rozhodnutí letět na náhradní letiště nebo pokračovat v letu.  

(Ci) řízení palivového systému: nejlepší využití zbývajícího paliva;  

(D) nebezpečí opětovného spouštění poškozeného motoru;  

(Ev) činnosti v případě neschopnosti udržet nadmořskou výšku: vliv 
nadmořské výšky na použitelný výkon;  

(Fi) vlivy na výkonnost;  

(G) vlivy na použitelný a potřebný výkon;  

(H) vlivy na různé konfigurace draku a nastavení vrtule;  

(I) použití letové příručky nebo rovnocenného dokumentu (například 
příručky vlastníka nebo provozní příručky pilota):  

(a) let v cestovním režimu;  

(b) stoupání: barevné označení ASI (modrá čára);  

(c) klesání;  
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(d) zatáčení. 

(J) omezení a ovládání pracujícího motoru;  

(K) vzlet a přiblížení: řízení a výkonnost.  

(33) Důležité činitele:  

(i) důležitost bezpečné rychlosti vzletu:  

(A) vliv přistávacího zařízení, vztlakových klapek, praporování, nastavení 
pro vzlet, aerodynamického vyvážení a systémů pro ovládání 
přistávacího zařízení a vztlakových klapek;  

(B) vliv hmotnosti, nadmořské výšky a teploty (výkonnost).  

(ii) význam optimální rychlosti stoupání s jedním motorem (SE) (vyse):  

(A) zrychlení na optimální rychlost stoupání s jedním motorem a 
dosažení pozitivního stoupání;  

(B) vztah rychlosti stoupání SE k normální rychlosti stoupání;  

(C) činnost při neschopnosti stoupat.  

(iii) význam závazné výšky a rychlosti při letu s asymetrickým výkonem: činnost 
při proklesání pod závaznou výšku při letu s asymetrickým výkonem.  

(34) Porucha motoru během vzletu:  

(i) pod vmca nebo rychlostí nadzdvihnutí:  

(A) uvážení délky přerušeného vzletu;  

(B) předcházející použití údajů letové příručky, jsou-li dostupné.  

(ii) nad vmca nebo rychlostí nadzdvihnutí a pod bezpečnou rychlostí;  

(iii) okamžité opětovné přistání nebo použití zbývajícího výkonu k vynucenému 
přistání;  

(iv) úvahy:  

(A) stupeň poruchy motoru;  

(B) okamžitá rychlost;  

(C) hmotnost, nadmořská výška, teplota (výkonnost);  

(D) konfigurace;  

(E) délka zbývající RWY;  

(F) poloha jakýchkoliv překážek před sebou.  

(35) Porucha motoru po vzletu:  

(i) simulováno v bezpečné výšce a při nebo nad bezpečnou rychlostí vzletu;  

(ii) úvahy:  

(A) nutnost zvládnout řízení;  

(B) použití náklonu na pracující motor;  

(C) využití použitelného výkonu při dosažení optimální rychlosti stoupání 
SE;  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

395 

(D) hmotnost, nadmořská výška, teplota (výkonnost);  

(E) vliv převládajících podmínek a okolností.  

(36) Okamžité činnosti: zvládnutí řízení, včetně rychlosti letu a použití výkonu:  

(i) rozpoznání asymetrického stavu;  

(ii) určení a potvrzení nepracujícího motoru;  

(iii) praporování a odstraňování odporu (postup stanovený pro typ);  

(iv) dosažení optimální rychlosti stoupání SE.  

(37) Následné činnosti: mezitím, co se provádí stoupání s asymetrickým tahem do polohy 
po větru při optimální stoupavosti SE:  

(i) příčina a požární kontrola;  

(ii) pracující motor, ohledy na ovládání;  

(iii) zbývající zařízení;  

(iv) spojení s ATC;  

(v) řízení palivového systému.  

Poznámka: tyto postupy jsou použitelné pro typ letounu a letovou situaci.  

(38) Význam závažné výšky letu s asymetrickým výkonem:  

(i) Závazná výška letu s asymetrickým výkonem je minimální výška potřebná 
k převedení letounu do pozitivního stoupání, při udržování dostatečné 
rychlosti pro řízení a eliminování odporu v průběhu přiblížení na přistání. 

V důsledku významně snížené výkonnosti mnohých letounů certifikovaných 
podle CS/JAR/FAR 23 při provozu s jedním motorem, se musí brát zřetel na 
minimální výšku, ze které by bylo možné se bezpečně pokusit o opakování 
okruhu v průběhu přiblížení, kdy se dráha letu musí změnit z klesání na 
stoupání s letounem v konfiguraci s vysokým odporem. 

V důsledku ztráty výšky, ke které dojde během doby, po kterou je pracující 
motor převáděn na plný výkon, přistávací zařízení a vztlakové klapky se 
zatahují a letoun je uváděn do stoupání při vyse, má být zvolena minimální 
výška (často zmiňovaná jako „závazná výška letu s asymetrickým výkonem"), 
pod níž by se pilot neměl pokoušet s letounem znovu nalétávat na další 
okruh. Tato výška se musí stanovit podle typu letounu, celkové letové 
hmotnosti, nadmořské výšky používaného letiště, teploty vzduchu, větru, 
výšky překážek podél dráhy letu počátečního stoupání a podle schopností 
pilota. 

(ii) přiblížení okruhem a přistání při letu s asymetrickým výkonem:  

(A) definice a použití závazné výšky letu s asymetrickým výkonem;  

(B) použití standardního obrazce a normálních postupů;  

(C) činnost v případě neschopnosti udržet výšku na okruhu;  

(D) požadovaná rychlost a nastavení výkonu;  

(E) rozhodnutí přistát nebo provést opakování okruhu v závazné výšce 
letu s asymetrickým výkonem: faktory, které se mají zvážit.  

(iii) krátké přistání – důležitost udržování správné rychlosti letu (ne pod vyse).  
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(39) Řízení rychlosti a kurzu:  

(i) vztah výšky, rychlosti a výkonu: nezbytnost minimálního možného výkonu;  

(ii) dosažení pozitivního stoupání při rychlosti letu pro optimální stoupavost SE:  

(A) vliv použitelnosti systémů, výkonu pro vztlakové klapky a přistávací 
zařízení;  

(B) činnost a rychlé snížení aerodynamického odporu.  

Poznámka 1: Rychlost letu, při které se rozhoduje o přistání letounu, nebo 
o opakování okruhu, by obvykle měla být rychlost letu pro optimální stoupavost SE a v 
žádném případě by neměla být menší, než bezpečná rychlost. 

Poznámka 2: V žádném případě by neměla být výška rozhodnutí pro přiblížení podle 
přístrojů a s ní spojené postupy zaměňovány s volbou minimální výšky pro zahájení 
opakování okruhu při letu s asymetrickým výkonem. 

(40) Porucha motoru během přiblížení nebo nezdařeného přiblížení se všemi pracujícími 
motory:  

(i) použití závazné výšky letu s asymetrickým výkonem a uvážení rychlosti;  

(ii) řízení rychlosti a kurzu;  

(iii) rozhodnutí pokusit se přistát, opakovat okruh, nebo provést vynucené přistání 
podle okolností.  

Poznámka: v průběhu kurzu by měla být provedena alespoň jedna ukázka a procvičení 
poruchy motoru v této situaci. 

(41) Létání podle přístrojů s asymetrickým výkonem:  

(i) ohledy vztahující se k výkonnosti letounu během:  

(A) přímého a vodorovného letu;  

(B) stoupání a klesání;  

(C) zatáček standardní úhlovou rychlostí;  

(D) vodorovných, stoupavých a klesavých zatáček, včetně zatáček do 
předem zvolených kurzů.  

(ii) použitelnost vakuově ovládaných přístrojů;  

(iii) použitelnost zdroje elektrické energie.  

(b) Letová úloha 

Tento oddíl se týká řízení SE ME letounu při poruše jednoho motoru a je použitelná pro 
všechny lehké letouny s pístovými motory. Měly by se použít příslušné seznamy kontrol 
povinných úkonů. 

(1) úvod do letu s asymetrickým výkonem:  

(2) zavřít škrticí klapku jednoho motoru;  

(3) praporovat jeho vrtuli;  

(4) účinky na ovládání letounu při cestovní rychlosti;  

(5) vlivy na výkonnost letounu, např. na cestovní rychlost a na stoupavost;  

(6) pozor na sílu v nožním řízení při udržování stálého kurzu;  
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(7) odpraporovat vrtuli;  

(8) obnovení normálního letu zjištěním nastavení nulového tahu;  

(9) porovnání síly v nožním řízení při praporování a při nastavení nulového tahu.  

(10) účinky a rozpoznávání poruchy motoru ve vodorovném letu, s letounem v přímém a 
vodorovném letu při cestovní rychlosti:  

(i) pomalu uzavřít škrticí klapku jednoho motoru;  

(ii) pozor na bočení, klonění a spirálové klesání.  

(11) obnovení normálního letu:  

(i) uzavřít přípust jiného motoru;  

(ii) věnovat pozornost účinkům v opačném směru.  

(12) způsob ovládání a určení nepracujícího motoru – uzavřít jednu přípust a udržovat kurz 
a vodorovný let použitím:  

(i) směrového kormidla k zvládnutí bočení;  

(ii) křidélek k udržení nulového příčného sklonu;  

(iii) výškových kormidel k udržení vodorovného letu;  

(iv) výkonu (podle potřeby) k udržení rychlosti letu a nadmořské výšky.  

(13) náhradní nebo doplňkový způsob řízení:  

(i) současně;  

(ii) potlačit příď letounu ke zvýšení rychlosti;  

(iii) snížit výkon;  

(iv) ztráta výšky: nevyhnutelná.  

(14) určení nepracujícího motoru:nečinná noha = nečinný motor;  

(15) použití přístrojů k určení:  

(i) tlaku paliva nebo průtoku paliva;  

(ii) otáček nebo činnost CSU může ztížit určení;  

(iii) teplot motoru.  

(16) potvrzení určení: zavřít přípust určeného nepracujícího motoru;  

(17) účinky a rozpoznání poruchy motoru v zatáčkách a účinky poruchy „vnitřního“ motoru:  

(i) výraznější bočení;  

(ii) výraznější klonění;  

(iii) výraznější klopení dolů.  

(18) účinky poruchy „vnějšího“ motoru:  

(i) méně výrazné bočení;  

(ii) méně výrazné klonění;  

(iii) méně výrazné klopení dolů.  
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(19) možnost omylu při určování:  

(i) použití správné výchylky směrového kormidla;  

(ii) obnovení letu s nulovým příčným sklonem, je-li to nezbytné.  

(20) ukazatele letových přístrojů;  

(21) vliv měnící se rychlosti a výkonu;  

(22) porucha jednoho motoru při cestovní rychlosti a cestovním výkonu: porucha motoru 
jasně rozpoznaná;  

(23) porucha jednoho motoru při nízké rychlosti a vysokém výkonu (ne pod vsse): porucha 
motoru rozpoznaná nejjednoznačněji;  

(24) porucha jednoho motoru při vyšších rychlostech a nízkém výkonu: možnost 
nerozpoznání poruchy motoru;  

(25) minimální rychlosti řiditelnosti;  

(26) stanovit vyse:  

(i) zvolit maximální přípustný plnicí tlak a otáčky;  

(ii) zavřít přípust na jednom motoru;  

(iii) přitáhnout příď letounu a snížit rychlost letu;  

(iv) věnovat pozornost rychlosti letu, je-li směrové kormidlo maximálně vychýleno 
a nelze-li dále udržet řízení směru;  

(v) potlačit příď letounu a snížit výkon, dokud se neobnoví plné řízení směru;  

(vi) nejnižší rychlost letu, dosažená před ztrátou řiditelnosti směru, bude vmc pro 
dané podmínky letu;  

(vii) opakovat postup zavření přípusti u dalšího motoru;  

(viii) vyšší hodnota z těchto dvou rychlostí letu určí motor, jehož porucha je 
nejkritičtější.  

Poznámka: varování – ve výše uvedených situacích by mělo být vyrovnávání letounu 
zahájeno ještě před ztrátou řiditelnosti směru s plnou výchylkou směrového kormidla, nebo 
zůstává-li bezpečná rezerva před přetažením, např. je-li v činnosti signalizace přetažení, pro 
konkrétní konfiguraci letounu a podmínky letu. V žádném případě by se nemělo připustit 
zpomalení letounu na nižší rychlost. 

(27) stanovit účinek využití 5° náklonu při vmc:  

(i) uzavřít přípust jednoho motoru;  

(ii) nastavit plný výkon u pracujícího motoru;  

(iii) snížit rychlost na vmc použitím náklonu 5° na pracující motor;  

(iv) věnovat pozornost nižší vmc, je-li použit náklon 5°.  

(28) postup v případě poruchy motoru za letu;  

(29) při cestovním letu a při jiných okolnostech letu, s výjimkou vzletu nebo přistání.  

(30) Okamžité činnosti: zachování řiditelnosti včetně rychlosti letu a použití výkonu:  

(i) určení a potvrzení nepracujícího motoru;  
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(ii) příčina poruchy a požární kontrola;  

(iii) rozhodnutí praporovat a provedení;  

(iv) snížení jakékoliv jiného odporu, např. vztlakových klapek, klapek chlazení 
atd.;  

(v) opětovné aerodynamické vyvážení a udržování nadmořské výšky.  

(31) Následné činnosti:  

(i) pracující motor:  

(A) teplota a tlak oleje, průtok paliva a výkon;  

(B) zbývající motorem poháněná zařízení;  

(C) elektrická zátěž: zhodnotit a snížit, jak je potřeba;  

(D) vliv na napájecí zdroj energie pro přístroje poháněné vzduchem;  

(E) přistávací zařízení;  

(F) vztlakové klapky a jiná zařízení.  

(ii) přeplánovat let:  

(A) ATC a meteorologická situace;  

(B) bezpečná výška nad terénem; 

(C) SE cestovní rychlost;  

(D) rozhodnutí letět na náhradní letiště nebo pokračovat v letu;  

(iii) řízení palivového systému: nejlepší využití paliva;  

(iv) nebezpečí opětovného spouštění poškozeného motoru;  

(v) činnosti v případě neschopnosti udržet nadmořskou výšku:  

(A) zavést vyse;  

(B) vliv nadmořské výšky na použitelný výkon.  

(vi) vlivy na výkonnost;  

(vii) vlivy na použitelný a potřebný výkon;  

(viii) vlivy na různé konfigurace draku a nastavení vrtule;  

(ix) použití letové příručky nebo rovnocenného dokumentu (například příručky 
vlastníka nebo provozní příručky pilota):  

(A) let v cestovním režimu;  

(B) stoupání: barevné označení ASI (modrá čára);  

(C) klesání;  

(D) zatáčení.  

(x) omezení a ovládání pracujícího motoru;  

(xi) vzlet a přiblížení: řízení a ovládání;  

Poznámka: má se provádět v bezpečné výšce mimo okruh;  
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(xii) případ vzletu s vysunutým přistávacím zařízením a vztlakovými klapkami ve 
vzletové poloze (je-li použitelné);  

(xiii) význam vzletu při bezpečné nebo vyšší rychlosti (při bezpečné rychlosti. 
Schopnost udržet řízení a zrychlovat na rychlost stoupání s jedním pracujícím 
motorem (SE) v čisté konfiguraci letounu a s nastavením nulového tahu. 
Tudíž dosáhnout pozitivního stoupání.);  

(xiv) význam letu rychlostí nižší než bezpečná rychlost (rychlost nižší než 
bezpečná rychlost a vyšší než vmca. Větší obtíž zachovat řiditelnost, možnost 
ztráty výšky, zatímco se udržuje rychlost, přechází na čistou konfiguraci, 
zrychluje na rychlost letu pro stoupání SE a letoun se uvádí do pozitivního 
stoupání.);  

(xv) význam optimální rychlosti letu pro stoupání SE (schopnost dosáhnout 
optimální stoupací rychlosti na jeden motor s minimálním zpožděním).  

(32) Význam závazné výšky letu s asymetrickým výkonem:  

(i) schopnost udržet nebo zrychlit na optimální rychlost letu pro stoupání SE, 
udržet kurz při přechodu na čistou konfiguraci s možnou mírnou ztrátou výšky 
před stoupáním;  

(ii) pod touto výškou letoun musí povinně pokračovat v přiblížení na přistání.  

(33) Porucha motoru během rozjezdu a při rychlosti nižší než bezpečná rychlost – pouze 
instruktáž;  

(34) Porucha motoru po vzletu;  

Poznámka: má být zahajováno v bezpečné výšce a alespoň při bezpečné rychlosti 
pro vzlet a se zřetelem k problémům delšího stoupání SE v převládajících 
podmínkách. 

(i) okamžité činnosti:  

(A) řízení směru a použití náklonu;  

(B) řízení rychlosti letu a použití výkonu;  

(C) rozpoznání asymetrického stavu;  

(D) určení a potvrzení nepracujícího motoru, praporování a odstraňování 
odporu (postup stanovený pro typ);  

(E) opětovné aerodynamické vyvážení;  

(ii) následné činnosti: mezitím, co se provádí stoupání s asymetrickým tahem do 
polohy po větru při optimální stoupavosti SE:  

(A) příčina a požární kontrola;  

(B) pracující motor, ohledy na ovládání;  

(C) nácviky a postupy použitelné pro typ letounu a letovou situaci;  

(D) spojení s ATC;  

(E) řízení palivového systému.  

(35) Let s asymetrickým výkonem na okruhu, při přiblížení a přistání;  

(i) úsek po větru a před poslední zatáčkou:  

(A) použití standardního obrazce;  
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(B) normální postupy;  

(C) zřetele na vysouvání přistávacího zařízení a vztlakových klapek;  

(D) poloha pro úsek před poslední zatáčkou;  

(E) ovládání pracujícího motoru;  

(F) rychlost a nastavení výkonu;  

(G) udržování výšky.  

(ii) konečné přiblížení:  

(A) nácvik letu se závaznou výškou při asymetrickém výkonu;  

(B) řízení rychlosti letu a rychlosti klesání;  

(C) ohledy na vztlakové klapky.  

(iii) opakování okruhu při asymetrickém výkonu (nezdařené přiblížení):  

(A) nikoliv pod závaznou výškou letu s asymetrickým výkonem;  

(B) řízení rychlosti a kurzu;  

(C) snížení odporu, zasunutí přistávacího zařízení;  

(D) udržování vyse;  

(E) převedení do pozitivního stoupání.  

(36) Porucha motoru během přiblížení nebo nezdařeného přiblížení se všemi pracujícími 
motory:  

Poznámka: má se zahajovat přinejmenším na závazné výšce a rychlosti letu 
s asymetrickým výkonem a jen s částečným vysunutím klapek:  

(i) řízení rychlosti a kurzu;  

(ii) snížení odporu, vztlakové klapky;  

(iii) rozhodnutí, zda se pokusit o přistání nebo provést opakování okruhu;  

(iv) řízení rychlosti klesání, pokračuje-li se v přiblížení;  

(v) je-li zahájeno opakování okruhu, udržovat vyse, vztlakové klapky a přistávací 
zařízení zasunout a uvést letoun do pozitivního stoupání.  

Poznámka: V průběhu kurzu by se měla provést alespoň jedna ukázka a procvičení 
poruchy motoru v této situaci.  

(37) Létání podle přístrojů při asymetrickém výkonu;  

(38) Kontroly letových přístrojů a použitelná zařízení:  

(i) přímý a vodorovný let;  

(ii) stoupání a klesání;  

(iii) zatáčky standardní úhlovou rychlostí;  

(iv) zatáčky vodorovné, stoupavé a klesavé, včetně zatáček do předem zvolených 
kurzů.  
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AMC1 FCL.940.CRI CRI – prodloužení platnosti a obnova osvědčení 

UDRŽOVACÍ VÝCVIK 

(a) Odstavec (c)(1) ust. FCL.940.CRI stanovuje, že žadatel o obnovu osvědčení CRI musí 
podstoupit udržovací výcvik jako CRI v organizaci ATO. Odstavec (a)(2) rovněž stanovuje, že 
žadatel o prodloužení platnosti osvědčení CRI, který v průběhu doby platnosti osvědčení 
nesplnil minimální počet hodin ve funkci instruktora (stanovený v odstavci (a)(1)), musí pro 
prodloužení platnosti osvědčení podstoupit udržovací výcvik v organizaci ATO. Rozsah 
potřebného udržovacího výcviku by měl být organizací ATO stanoven případ od případu, 
s ohledem na následující činitele: 

(1) praxi žadatele;  

(2) zda se jedná o výcvik za účelem prodloužení platnosti, či obnovy osvědčení;  

(3) dobu uplynulou od okamžiku, kdy žadatel prováděl výcvik – v případě obnovy 
platnosti, nebo kdy osvědčení propadlo – v případě obnovy. Rozsah výcviku 
potřebného k dosažení požadované úrovně odborné způsobilosti by se měl 
s uplynulou dobou zvětšovat. 

(b) Poté, co organizace ATO určila potřeby žadatele, měla by vytvořit individuální program 
výcviku, který by měl být založen na výcvikovém kurzu CRI a zaměřen na ty aspekty, kde 
žadatel projevil největší nedostatky.  

 

AMC1 FCL.930.IRI IRI – výcvikový kurz 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem výcvikového kurzu IRI je vyškolit držitele průkazu způsobilosti pro letadla na úroveň 
odborné způsobilosti stanovenou v ust. FCL.920 a dostatečnou pro IRI. 

(b) Výcvikový kurz FI by měl klást zvláštní důraz na roli jednotlivce v souvislosti s důležitostí 
lidských činitelů v prostředí spojení člověka a stroje. 

(c) Zvláštní pozornost by měla být věnována vyzrálosti a úsudku žadatele, včetně chápání 
dospělých jedinců, jejich postojů chování a různých úrovní vzdělání. 

(d) S výjimkou části „vyučování a sebevzdělávání“ je veškerá tématická podobnost osnovy 
teoretického a letového výcviku doplňkem k osnově pilotního kurzu pro přístrojovou kvalifikaci, 
kterou by už měl žadatel znát. Tudíž cílem kurzu je:  

(1) osvěžit a zaktualizovat technické znalosti instruktora-žáka;  

(2) vycvičit piloty v souladu s požadavky modulového kurzu výcviku v létání podle 
přístrojů;  

(3) umožnit žadateli rozvíjet nezbytné instruktážní techniky potřebné pro vyučování létání 
podle přístrojů, radionavigace a přístrojových postupů na úroveň předepsanou pro 
vydání přístrojové kvalifikace;  

(4) zajistit, že létání instruktora přístrojové kvalifikace – žáka má dostatečně vysoký 
standard.  

(e) Některé letové úlohy osnovy letového výcviku v části 3 tohoto AMC mohou být kombinovány 
v témže letu.  

(f) Během výcvikového kurzu by si žadatelé měli sami uvědomit důležitost letové bezpečnosti. 
Zvyšování povědomí o bezpečnosti by mělo být základním cílem během celého výcvikového 
kurzu. Toho docílit bude hlavním významem výcvikového kurzu při předávání znalostí, 
dovedností a postojů souvisejících s úkolem letového instruktora žadatelům. Aby se toho 
dosáhlo, měl by studijní plán, co se týče cílů, zahrnovat alespoň následující oblasti. 
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(g) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění je životně důležitou složkou veškerého letového 
provozu. Proto mají být v následujících letových úlohách v příhodných chvílích každého letu 
zdůrazňovány důležité aspekty leteckého umění. 

(h) Instruktor-žák by se měl naučit, jak určovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což by 
mělo být pořád zdůrazňováno. 

OBSAH 

(i) Výcvikový kurz se skládá ze tří částí: 

(1) Části 1: vyučování a sebevzdělávání, která by měla vyhovovat AMC1 FCL.920. 

(2) Části 2: výuky technických teoretických znalostí týkajících se přístrojů (technické 
výuky). 

(3) Části 3: letového výcviku.  

 

Část 1  

Obsah části výcvikového kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 
FCL.930.FI, by měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

 

Část 2  

OSNOVA VÝUKY TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(a) Výuka teoretických znalostí týkajících se přístrojů by měla sestávat alespoň z 10 hodin školení 
zahrnujících osvěžení teoretických znalostí o přístrojích, přípravu plánů vyučovacích hodin a rozvoj 
dovedností výuky ve třídě opravňující IRI školit osnovu teoretických znalostí týkajících se přístrojů. 

(b) Veškerá tématická podobnost osnovy výuky teoretických znalostí a osnovy letového výcviku je 
doplňkem k osnově pilotního kurzu pro přístrojovou kvalifikaci, kterou by už měl žadatel znát. 
Tudíž cílem kurzu je:  

(1) osvěžit a zaktualizovat technické znalosti instruktora-žáka;  

(2) vycvičit piloty v souladu s požadavky modulového kurzu výcviku v létání podle 
přístrojů;  

(3) umožnit žadateli rozvíjet nezbytné instruktážní techniky potřebné pro vyučování létání 
podle přístrojů, radionavigace a přístrojových postupů na úroveň předepsanou pro 
vydání přístrojové kvalifikace; a 

(4) zajistit, že létání instruktora přístrojové kvalifikace – žáka má dostatečně vysoký 
standard. 

(c) Teoretické předměty pokryté níže by měly být využity k rozvoji výukových dovedností 
instruktora. Zvolené položky by měly odpovídat zkušenostem žáka a měly by být aplikovány 
na výcvik pro IR.  

VŠEOBECNÉ PŘEDMĚTY 

(d) Fyziologické a psychologické činitele:  

(1) smysly;  

(2) prostorová dezorientace;  

(3) smyslové iluze;  

(4) stres.  
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(e) Letové přístroje:  

(1) rychloměr;  

(2) výškoměr;  

(3) variometr;  

(4) umělý horizont;  

(5) ukazatel kurzu;  

(6) zatáčkoměr s relativním sklonoměrem;  

(7) magnetický kompas;  

(8) ve vztahu k výše zmíněným přístrojům by měly být pokryty následující položky:  

(i) principy činnosti;  

(ii) chyby a kontroly provozuschopnosti za letu;  

(iii) poruchy systému.  

(f) Radionavigační prostředky:  

(1) základní principy rádiového přenosu;  

(2) použití VHF kanálů pro RTF;  

(3) Morseova abeceda;  

(4) základní principy rádiových prostředků;  

(5) použití VOR;  

(6) pozemní a palubní vybavení;  

(7) použití NDB/ADF;  

(8)) pozemní a palubní vybavení;  

(9) použití VHF/DF;  

(10) radiolokace (radar);  

(11)) pozemní vybavení;  

(12) primární radar;  

(13) sekundární přehledový radar;  

(14) palubní vybavení;  

(15) odpovídače;  

(16) systém přesného přiblížení;  

(17) jiné navigační systémy (podle použitelnosti) v běžném provozním využití;  

(18) pozemní a palubní vybavení;  

(19) použití DME;  

(20) pozemní a palubní vybavení;  

(21) polohová návěstidla;  
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(22) pozemní a palubní vybavení;  

(23) předletové kontroly provozuschopnosti;  

(24) dosah, přesnost a omezení vybavení.  

(g) Úvahy týkající se plánování letu;  

(h) Letecké informační příručky:  

(1) Výcvikový kurz by měl pokrývat níže uvedené položky, ale schopnosti žadatele a jeho 
dřívější letecká praxe by se měly brát v úvahu při určování časového rozsahu 
vyčleněného pro výuku. Ačkoliv řada položek zahrnutých pod tímto nadpisem je 
doplňkem k tématům obsaženým v osnovách PPL/CPL/IR, měl by instruktor zajistit, 
aby byly tyto položky v průběhu výcviku žadatele probrány a aby byl vytvořen patřičný 
časový prostor potřebný k zopakování těchto témat tak, jak je nezbytné. 

(2) AIP  

(3) NOTAM třídy 1 a 2;  

(4) AIC;  

(5) informace provozní povahy;  

(6) pravidla létání a ATS;  

(7) pravidla pro let za viditelnosti a pravidla pro let podle přístrojů;  

(8) letové plány a zprávy ATS;  

(9) použití radaru v ATS;  

(10) ztráta rádiového spojení;  

(11) klasifikace vzdušného prostoru;  

(12) omezení vzdušného prostoru a nebezpečí;  

(13) postupy vyčkávání a přiblížení na přistání;  

(14) přesná přiblížení a nepřesná přístrojová přiblížení;  

(15) postupy radarového přiblížení;  

(16) postupy nezdařeného přiblížení;  

(17) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů;  

(18) nebezpečí srážky v neřízeném vzdušném prostoru;  

(19) komunikace;  

(20) druhy služeb;  

(21) výtah údajů z AIP vztahujících se k rádiovým prostředkům;  

(22) použitelné mapy;  

(23) traťové;  

(24) odletové a příletové;  

(25) přiblížení podle přístrojů a přistání;  

(26) služby změn, oprav a revizí.  
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(i) Plánování letu všeobecně:  

(1) cíle plánování letu;  

(2) činitele ovlivňující výkonnost letounu a motoru;  

(3) volba náhradního letiště (letišť);  

(4) získávání meteorologických informací;  

(5) dostupné služby;  

(6) rozbor meteorologické situace;  

(7) zpracování telefonických nebo elektronických údajů;  

(8) aktuální meteorologická hlášení (TAF, METAR a SIGMET);  

(9) předpověď pro trať;  

(10) provozní význam získaných meteorologických informací (včetně námrazy, turbulence 
a dohlednosti);  

(11) ohled na výškoměr;  

(12) definice:  

(i) převodní nadmořské výšky;  

(ii) převodní hladiny;  

(iii) letové hladiny;  

(iv) QNH;  

(v) oblastní QNH;  

(vi) nastavení standardního tlaku;  

(vii) QFE.  

(13) postupy nastavení výškoměru;  

(14) předletové kontroly výškoměru;  

(15) vzlet a stoupání;  

(16) traťový let;  

(17) přiblížení a přistání;  

(18) nezdařené přiblížení;  

(19) bezpečná výška nad terénem  

(20) volba minimální bezpečné nadmořské výšky na trati;  

(21) IFR;  

(22) příprava map;  

(23) výběr tratí a letových hladin;  

(24) vyplňování letového plánu nebo palubního deníku;  

(25) záznamy do palubního deníku;  

(26) navigační pozemní prostředky, které se mají použít;  
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(27) kmitočty a identifikace;  

(28) radiály a směrníky;  

(29) tratě a fixy;  

(30) bezpečná nadmořská výška (výšky);  

(31) výpočty paliva;  

(32) kmitočty ATC (VHF);  

(33) letištní věž, přiblížení, trať, radar, FIS, ATIS a meteorologické zprávy a hlášení;  

(34) minimální sektorové nadmořské výšky na cílovém letišti a na náhradních letištích;  

(35) stanovení minimálních bezpečných výšek nebo nadmořských výšek pro klesání 
(výšek rozhodnutí) na cílovém letišti a náhradních letištích. 

(j) Práva spojená s přístrojovou kvalifikací:  

(1) mimo řízený vzdušný prostor;  

(2) v řízeném vzdušném prostoru;  

(3) doba platnosti a postupy obnovy.  

 

Část 3  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU 

(a) Schválený kurz IRI by se měl skládat z nejméně 10 hodin letového výcviku, z nichž může být 
maximálně 8 hodin prováděno na FSTD. Podobný počet hodin by měl být použit pro výuku a 
procvičení předletové instruktáže a poletového rozboru pro každou úlohu. 

(b) Letový výcvik by se měl zaměřit na zajištění toho, aby byl žadatel schopen vyučovat letové 
úlohy bezpečně a efektivně.  

 

A. LETOUNY 

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

 

ÚLOHA 1: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Základní) 

(pro zopakování, je-li instruktorem shledáno jako nezbytné) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) letové přístroje;  

(2) fyziologické ohledy;  

(3) pochopení přístrojů:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) ukazatele podélného sklonu;  

(iii) ukazatele náklonu;  
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(iv) různá provedení přístrojů;  

(v) úvod k použití umělého horizontu;  

(vi) podélný sklon;  

(vii) náklon;  

(viii) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(ix) omezení přístrojů (včetně poruch systému).  

(4) letová poloha, výkon a výkonnost:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) přístroje systému řízení; 

(iii) přístroje pro kontrolu letu; 

(iv) účinek změny výkonu a konfigurace;  

(v) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(vi) interpretace přístrojů;  

(vii) přímé a nepřímé indikace (přístroje pro kontrolu letu);  

(viii) zpožďování indikace přístrojů;  

(ix) výběrové vyhledávání radiálu.  

(5) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích letounu;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  

(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů.  

(b) Letová úloha: 

(1) létání podle přístrojů (základní);  

(i) fyziologické vjemy;  

(ii) pochopení přístrojů;  

(iii) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(iv) podélný sklon;  

(v) náklon;  

(vi) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(vii) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(viii) účinek změn výkonu a konfigurace;  

(ix) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(x) výběrové vyhledávání radiálu;  
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(2) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích letounu;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  

(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů.  

 

ÚLOHA 2: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Pokročilé) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) vodorovné zatáčky s náklonem 30°;  

(3) nezvyklé polohy: vybírání;  

(4) přechod na let podle přístrojů po vzletu;  

(5) neúplná přístrojová deska;  

(6) základní letové obraty;  

(7) nezvyklé polohy: vybírání.  

(b) Letová úloha: 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) vodorovné zatáčky s náklonem 30°;  

(3) nezvyklé polohy: vybírání;  

(4) neúplná přístrojová deska;  

(5) opakování výše uvedených úloh.  

 

ÚLOHA 3: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VOR 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost traťových majáků VOR;  

(2) kmitočty majáků a identifikace;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) radiály VOR;  

(6) použití OBS;  

(7) ukazatel k nebo od;  

(8) orientace;  

(9) volba radiálů;  
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(10) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(11) vyhodnocení vzdálenosti k nalétnutí;  

(12) vlivy větru;  

(13) udržování radiálu;  

(14) udržování tratě k a od majáku VOR;  

(15) předpisové zatáčky;  

(16) přelet stanice;  

(17) použití dvou majáků k získání fixu;  

(18) předvolba fixů po trati;  

(19) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(20) postupy vyčkávání;  

(21) různé vstupy;  

(22) spojení (R/T postupy a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba stanice a identifikace;  

(2) orientace;  

(3) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(4) R/T postupy a spojení s ATC;  

(5) udržování radiálu k majáku;  

(6) rozpoznání přeletu majáku;  

(7) udržování radiálu od majáku;  

(8) předpisové zatáčky;  

(9) použití dvou majáků podél trati k získání fixu;  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(11) postupy vyčkávání a vstupy;  

(12) vyčkávání na předem zvoleném fixu;  

(13) vyčkávání na majáku VOR.  

 

ÚLOHA 4: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ NDB 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení NDB na trati;  

(2) umístění, kmitočty, ladění (podle použitelnosti) a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) statické rušení;  
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(5) noční efekt;  

(6) rušení majáků;  

(7) vliv hor;  

(8) pobřežní refrakce;  

(9) orientace ve vztahu k NDB;  

(10) let k cíli;  

(11) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku a sledování tratě k majáku;  

(12) přelet majáku;  

(13) sledování tratě od majáku;  

(14) kontroly času a vzdálenosti;  

(15) použití dvou NDB k získání fixu nebo alternativní využití jednoho NDB a jednoho 
dalšího navigačního prostředku;  

(16) postupy vyčkávání a různé schválené vstupy;  

(17) spojení (R/T postupy a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba, ladění a identifikace NDB;  

(2) orientace pomocí ADF;  

(3) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(4) let k cíli;  

(5) sledování tratě k majáku;  

(6) přelet majáku;  

(7) sledování tratě od majáku;  

(8) kontroly času a vzdálenosti;  

(9) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku;  

(10) určování polohy letounu s využitím dvou NDB nebo alternativně s využitím jednoho 
NDB a jednoho dalšího navigačního prostředku;  

(11) postup vyčkávání s využitím ADF a různé schválené vstupy.  

 

ÚLOHA 5: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VHF/DF 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení VHF/DF na trati;  

(2) umístění, kmitočty,volací znaky stanic a provozní hodiny;  

(3) signál a dosah příjmu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  
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(6) získávání a používání druhů směrníků, např. QTE, QDM a QDR;  

(7) let ke stanici;  

(8) vliv větru;  

(9) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

(b) Letová úloha: 

(1) navázání kontaktu se stanicí VHF/DF;  

(2) R/T postupy a spojení s ATC;  

(3) získávání a používání QDR a QTE;  

(4) let ke stanici;  

(5) vliv větru;  

(6) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(7) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

 

ÚLOHA 6: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ DME 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení DME;  

(2) umístění, kmitočty a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) šikmá vzdálenost;  

(5) použití DME k získání vzdálenosti, traťové rychlosti a časového rozpočtu;  

(6) použití DME k získání fixu.  

(b) Letová úloha: 

(1) volba a identifikace majáku;  

(2) využití funkcí zařízení;  

(3) vzdálenost;  

(4) traťová rychlost;  

(5) časový rozpočet;  

(6) obloukové přiblížení s využitím DME;  

(7) vyčkávání s využitím DME.  
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ÚLOHA 7: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ ODPOVÍDAČŮ (SSR) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) postup volby kódu;  

(3) nouzové kódy;  

(4) bezpečnostní opatření při používání palubního vybavení.  

(b) Letová úloha: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) druhy odpovídačů;  

(3) postup volby kódu;  

(4) nouzové kódy;  

(5) bezpečnostní opatření při volbě požadovaných kódů.  

 

ÚLOHA 8: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ TRAŤOVÉHO RADARU 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) dostupnost radarových služeb;  

(2) umístění, kmitočty stanic, volací znaky a provozní hodiny;  

(3) AIP a oznámení NOTAM;  

(4) poskytování služeb;  

(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(6) radarová poradní služba ve vzdušném prostoru;  

(7) pohotovostní služba;  

(8) standardy rozstupů letadel.  

(b) Letová úloha: 

(1) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(2) zajištění požadované služby a hlášení polohy;  

(3) způsob hlášení konfliktního provozu;  

(4) bezpečná výška nad terénem.  

 

ÚLOHA 9: POSTUPY PŘED LETEM A PRO ODLET Z LETIŠTĚ A PŘÍLET NA LETIŠTĚ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) zjištění provozuschopnosti rádiového vybavení letounu;  

(2) navigační vybavení;  

(3) získávání povolení k odletu;  
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(4) nastavení radionavigačních prostředků před vzletem, např. kmitočtů VOR, 
požadovaných radiálů, atd.;  

(5) postupy pro odlet z letiště, změny kmitočtu;  

(6) hlášení nadmořské výšky a polohy, jak je vyžadováno;  

(7) postupy SID;  

(8) ohledy na bezpečnou výšku nad překážkami.  

(b) Letová úloha: 

(1) kontroly provozuschopnosti rádiového vybavení;  

(2) povolení k odletu;  

(3) volba navigačních prostředků;  

(4) kmitočty, radiály, atd.;  

(5) kontroly při odletu z letiště, změny kmitočtu, hlášení nadmořské výšky a polohy;  

(6) postupy SID.  

 

ÚLOHA 10: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: PŘIBLÍŽENÍ ILS AŽ DO STANOVENÝCH MINIM 
A POSTUP NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro přesné přiblížení;  

(2) přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská výška;  

(3) požadavky na navigační prostředky, např. radar, ADF, atd.;  

(4) spojení (spojení s ATC a R/T frazeologie);  

(5) postup vyčkávání;  

(6) trať konečného přiblížení;  

(7) vytvoření představy o přiblížení;  

(8) dokončení úkonů pro přiblížení na letiště;  

(9) postup počátečního přiblížení;  

(10) volba kmitočtu ILS a identifikace;  

(11) bezpečná nadmořská výška nebo výška nad překážkami;  

(12) provozní minima;  

(13) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  

(14) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(15) použití DME (podle použitelnosti);  

(16) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(17) zopakování publikovaných pokynů;  
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(18) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(19) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů:  

(i) přiblížení okruhem;  

(ii) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) počáteční přiblížení do ILS;  

(2) dokončení plánování přiblížení;  

(3) postup vyčkávání;  

(4) volba kmitočtu a identifikace ILS;  

(5) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(6) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(7) určení provozních minim a nastavení výškoměru;  

(8) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(9) dostupnost osvětlení dráhy;  

(10) způsoby nalétnutí ILS;  

(11) radarové vektorování;  

(12) procedurální způsob řízení;  

(13) stanovení doby přiblížení z fixu konečného přiblížení na letiště;  

(14) určení:  

(i) rychlosti klesání při konečném přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru a délky přistávací dráhy;  

(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů;  

(15) přiblížení okruhem;  

(16) přiblížení:  

(i) ve fixu konečného přiblížení;  

(ii) použití DME (podle použitelnosti);  

(iii) spojení s ATC;  

(iv) věnovat pozornost času a stanovit rychlost letu a rychlost klesání;  

(v) udržování kurzové a sestupové roviny;  

(vi) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(vii) výška rozhodnutí;  

(17) směr přistání;  

(18) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(19) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti;  
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(20) přiblížení okruhem;  

(21) vizuální přiblížení na přistání.  

 

ÚLOHA 11: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: PŘIBLÍŽENÍ NDB AŽ DO STANOVENÝCH MINIM 
A POSTUPY NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro nepřesné přístrojové přiblížení;  

(2) počáteční přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská 
výška;  

(3) spojení s ATC;  

(4) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(5) plánování přiblížení;  

(6) postup vyčkávání;  

(7) trať přiblížení;  

(8) vytvoření představy o přiblížení;  

(9) postup počátečního přiblížení;  

(10) provozní minima;  

(11) dokončení plánování přiblížení;  

(12) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  

(13) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(14) použití DME (podle použitelnosti);  

(15) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(16) zopakování publikovaných pokynů;  

(17) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(18) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů;  

(19) přiblížení okruhem;  

(20) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) dokončení plánování přiblížení včetně určení:  

(i) rychlosti klesání z fixu konečného přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru a délky přistávací dráhy;  

(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů;  

(2) přiblížení okruhem;  

(3) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  
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(4) počáteční přiblížení;  

(5) volba kmitočtu a identifikace;  

(6) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(7) spojení s ATC a R/T postupy;  

(8) stanovení výšky rozhodnutí a nastavení výškoměru;  

(9) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(10) dostupnost osvětlení dráhy;  

(11) určení příletové tratě k majáku;  

(12) stanovení doby z fixu konečného přiblížení do bodu nezdařeného přiblížení;  

(13) spojení s ATC;  

(14) postup pro odlet od majáku (včetně dokončení kontrol před přistáním);  

(15) postup pro přílet k majáku;  

(16) opětovná kontrola identifikační značky;  

(17) opětovná kontrola nastavení výškoměru;  

(18) konečné přiblížení;  

(19) věnovat pozornost času a stanovit rychlost letu a rychlost klesání;  

(20) udržování tratě konečného přiblížení;  

(21) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(22) minimální nadmořská výška nebo výška pro klesání;  

(23) směr dráhy;  

(24) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(25) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(26) vizuální přiblížení.  

 

ÚLOHA 12: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ GNSS (bude zpracováno) 

(a) Cíle pozemní přípravy: použití GNSS.  

(b) Letová úloha: použití GNSS.  
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B. VRTULNÍKY  

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

 

ÚLOHA 1: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Základní) 

(pro zopakování, je-li instruktorem shledáno jako nezbytné) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) letové přístroje;  

(2) fyziologické ohledy;  

(3) pochopení přístrojů:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) ukazatele podélného sklonu;  

(iii) ukazatele náklonu;  

(iv) různá provedení přístrojů;  

(v) úvod k použití umělého horizontu;  

(vi) podélný sklon;  

(vii) náklon;  

(viii) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(ix) omezení přístrojů (včetně poruch systému); 

(4) letová poloha, výkon a výkonnost:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) přístroje systému řízení; 

(iii) přístroje pro kontrolu letu; 

(iv) účinek změny výkonu; 

(v) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(vi) interpretace přístrojů;  

(vii) přímé a nepřímé indikace (přístroje pro kontrolu letu);  

(viii) zpožďování indikace přístrojů;  

(ix) výběrové vyhledávání radiálu; 

(5) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  
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(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů.  

(b) Letová úloha: 

(1) fyziologické vjemy;  

(2) pochopení přístrojů;  

(3) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(4) podélný sklon;  

(5) náklon;  

(6) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(7) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(8) účinek změn výkonu;  

(9) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(10) výběrové vyhledávání radiálu;  

(11) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích vrtulníku;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  

(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů; 

(vi) manévrování při minimální a maximální rychlosti pro IMC.  

 

ÚLOHA 2: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Pokročilé) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) vodorovné zatáčky s náklonem 30°;  

(3) nezvyklé polohy: vybírání;  

(4) přechod na let podle přístrojů po vzletu;  

(5) neúplná přístrojová deska;  

(6) základní letové obraty;  

(7) nezvyklé polohy: vybírání.  

(b) Letová úloha: 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) vodorovné zatáčky s náklonem 30°;  

(3) nezvyklé polohy: vybírání;  
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(4) identifikace a vybírání z letových poloh s malým podélným sklonem při velkém 
náklonu a s velkým podélným sklonem při velkém náklonu (při nízkých a vysokých 
výkonových nastaveních);  

(5) neúplná přístrojová deska;  

(6) opakování výše uvedených úloh.  

 

ÚLOHA 3: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VOR 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost traťových majáků VOR;  

(2) kmitočty majáků a identifikace;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) radiály VOR;  

(6) použití OBS;  

(7) ukazatel k a od;  

(8) orientace;  

(9) volba radiálů;  

(10) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(11) vyhodnocení vzdálenosti k nalétnutí;  

(12) vlivy větru;  

(13) udržování radiálu;  

(14) udržování tratě k a od majáku VOR;  

(15) předpisové zatáčky;  

(16) přelet stanice;  

(17) použití dvou majáků k získání fixu;  

(18) předvolba fixů po trati;  

(19) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(20) postupy vyčkávání;  

(21) různé vstupy;  

(22) spojení (postupy R/T a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba stanice a identifikace;  

(2) orientace;  

(3) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(4) R/T postupy a spojení s ATC;  
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(5) udržování radiálu k majáku;  

(6) rozpoznání přeletu majáku;  

(7) udržování radiálu od majáku;  

(8) předpisové zatáčky;  

(9) použití dvou majáků podél trati k získání fixu;  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(11) postupy vyčkávání a vstupy;  

(12) vyčkávání na předem zvoleném fixu;  

(13) vyčkávání na majáku VOR.  

 

ÚLOHA 4: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ NDB 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení NDB na trati;  

(2) umístění, kmitočty, ladění (podle použitelnosti) a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) statické rušení;  

(5) noční efekt;  

(6) rušení majáků;  

(7) vliv hor;  

(8) pobřežní refrakce;  

(9) orientace ve vztahu k NDB;  

(10) let k cíli;  

(11) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku a sledování tratě k majáku;  

(12) přelet majáku;  

(13) sledování tratě od majáku;  

(14) kontroly času a vzdálenosti;  

(15) použití dvou NDB k získání fixu nebo alternativní využití jednoho NDB a jednoho 
dalšího navigačního prostředku;  

(16) postupy vyčkávání;  

(17) spojení (R/T postupy a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba, ladění a identifikace NDB;  

(2) orientace pomocí ADF;  

(3) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(4) let k cíli;  
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(5) sledování tratě k majáku;  

(6) přelet majáku;  

(7) sledování tratě od majáku;  

(8) kontroly času a vzdálenosti;  

(9) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku;  

(10) určování polohy vrtulníku s využitím dvou NDB nebo alternativně s využitím jednoho 
NDB a jednoho dalšího navigačního prostředku;  

(11) postup vyčkávání s využitím ADF.  

 

ÚLOHA 5: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VHF/DF 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení VHF/DF na trati;  

(2) umístění, kmitočty,volací znaky stanic a provozní hodiny;  

(3) signál a dosah příjmu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(6) získávání a používání druhů směrníků, např. QTE, QDM, QDR;  

(7) let ke stanici;  

(8) vliv větru;  

(9) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

(b) Letová úloha: 

(1) navázání kontaktu se stanicí VHF/DF;  

(2) R/T postupy a spojení s ATC;  

(3) získávání a používání QDR a QTE;  

(4) let ke stanici;  

(5) vliv větru;  

(6) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(7) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

 

ÚLOHA 6: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ DME 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení DME;  
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(2) umístění, kmitočty a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) šikmá vzdálenost;  

(5) použití DME k získání vzdálenosti, traťové rychlosti a časového rozpočtu;  

(6) použití DME k získání fixu; 

(b) Letová úloha: 

(1) volba a identifikace majáku;  

(2) využití funkcí zařízení;  

(3) vzdálenost;  

(4) traťová rychlost;  

(5) časový rozpočet;  

(6) obloukové přiblížení s využitím DME;  

(7) vyčkávání s využitím DME.  

 

ÚLOHA 7: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ ODPOVÍDAČŮ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) postup volby kódu;  

(3) nouzové kódy;  

(4) bezpečnostní opatření při používání palubního vybavení.  

(b) Letová úloha: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) druhy odpovídačů;  

(3) postup volby kódu;  

(4) nouzové kódy;  

(5) bezpečnostní opatření při volbě požadovaných kódů.  

 

ÚLOHA 8: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): VYUŽITÍ SLUŽEB TRAŤOVÉHO RADARU 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) dostupnost radarových služeb;  

(2) umístění, kmitočty stanic, volací znaky a provozní hodiny;  

(3) AIP a oznámení NOTAM;  

(4) poskytování služeb;  

(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

424 

(6) radarová poradní služba ve vzdušném prostoru;  

(7) pohotovostní služba;  

(8) standardy rozstupů letadel.  

(b) Letová úloha: 

(1) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(2) zajištění požadované služby a hlášení polohy;  

(3) způsob hlášení konfliktního provozu;  

(4) bezpečná výška nad terénem.  

 

ÚLOHA 9: POSTUPY PŘED LETEM A PRO ODLET Z LETIŠTĚ A PŘÍLET NA LETIŠTĚ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) zjištění provozuschopnosti rádiového vybavení;  

(2) navigační vybavení;  

(3) získávání povolení k odletu;  

(4) nastavení radionavigačních prostředků před vzletem, např. kmitočtů VOR, 
požadovaných radiálů, atd.;  

(5) postupy pro odlet z letiště, změny kmitočtu;  

(6) hlášení nadmořské výšky a polohy, jak je vyžadováno;  

(7) postupy SID;  

(8) ohledy na bezpečnou výšku nad překážkami.  

(b) Letová úloha: 

(1) kontroly provozuschopnosti rádiového vybavení;  

(2) povolení k odletu;  

(3) volba navigačních prostředků;  

(4) kmitočty, radiály, atd.;  

(5) kontroly při odletu z letiště, změny kmitočtu, hlášení nadmořské výšky a polohy;  

(6) postupy SID.  

 

ÚLOHA 10: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: PROSTŘEDKY PRO PŘESNÉ PŘIBLÍŽENÍ AŽ DO 
STANOVENÝCH MINIM A POSTUPY NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro přesné přiblížení;  

(2) přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská výška;  

(3) požadavky na navigační prostředky, např. radar, ADF, atd.;  

(4) spojení (spojení s ATC a R/T frazeologie);  
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(5) postup vyčkávání;  

(6) trať konečného přiblížení;  

(7) vytvoření představy o přiblížení;  

(8) dokončení úkonů pro přiblížení na letiště;  

(9) postup počátečního přiblížení;  

(10) volba kmitočtu ILS a identifikace;  

(11) bezpečná nadmořská výška nebo výška nad překážkami;  

(12) provozní minima;  

(13) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  

(14) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(15) použití DME (podle použitelnosti);  

(16) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(17) zopakování publikovaných pokynů;  

(18) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(19) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů:  

(i) přiblížení okruhem;  

(ii) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) počáteční přiblížení do ILS;  

(2) dokončení plánování přiblížení;  

(3) postup vyčkávání;  

(4) volba kmitočtu a identifikace ILS;  

(5) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(6) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(7) určení provozních minim a nastavení výškoměru;  

(8) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(9) dostupnost osvětlení přistávací plochy;  

(10) způsoby nalétnutí ILS;  

(11) radarové vektorování;  

(12) procedurální způsob řízení;  

(13) stanovení doby přiblížení z fixu konečného přiblížení na letiště;  

(14) určení:  

(i) rychlosti klesání při konečném přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru a délky přistávací plochy;  
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(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů;  

(15) přiblížení okruhem;  

(16) přiblížení:  

(i) ve fixu konečného přiblížení;  

(ii) použití DME (podle použitelnosti);  

(iii) spojení s ATC;  

(iv) věnovat pozornost času a stanovit rychlost letu a rychlost klesání;  

(v) udržování kurzové a sestupové roviny;  

(vi) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(vii) výška rozhodnutí. 

(17) směr přistání;  

(18) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(19) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti;  

(20) přiblížení okruhem;  

(21) vizuální přiblížení na přistání.  

 

ÚLOHA 11: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: NEPŘESNÉ PŘÍSTROJOVÉ PŘIBLÍŽENÍ AŽ DO 
STANOVENÝCH MINIM A POSTUPY NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro nepřesné přístrojové přiblížení;  

(2) počáteční přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská 
výška;  

(3) spojení s ATC;  

(4) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(5) plánování přiblížení;  

(6) postup vyčkávání;  

(7) trať přiblížení;  

(8) vytvoření představy o přiblížení;  

(9) postup počátečního přiblížení;  

(10) provozní minima;  

(11) dokončení plánování přiblížení;  

(12) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  

(13) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(14) použití DME (podle použitelnosti);  
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(15) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(16) zopakování publikovaných pokynů;  

(17) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(18) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů;  

(19) přiblížení okruhem;  

(20) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) dokončení plánování přiblížení včetně určení:  

(i) rychlosti klesání z fixu konečného přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru a délky přistávací plochy;  

(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů. 

(2) přiblížení okruhem;  

(3) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(4) počáteční přiblížení;  

(5) volba kmitočtu a identifikace;  

(6) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(7) spojení s ATC a R/T postupy;  

(8) stanovení výšky rozhodnutí a nastavení výškoměru;  

(9) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(10) dostupnost osvětlení přistávací plochy;  

(11) určení příletové tratě k majáku;  

(12) stanovení doby z fixu konečného přiblížení do bodu nezdařeného přiblížení;  

(13) spojení s ATC;  

(14) postup pro odlet od majáku (včetně dokončení kontrol před přistáním);  

(15) postup pro přílet k majáku;  

(16) opětovná kontrola identifikační značky;  

(17) opětovná kontrola nastavení výškoměru;  

(18) konečné přiblížení;  

(19) věnovat pozornost času a stanovit rychlost letu a rychlost klesání;  

(20) udržování tratě konečného přiblížení;  

(21) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(22) minimální nadmořská výška nebo výška pro klesání;  

(23) směr přistávací plochy;  

(24) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  
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(25) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(26) vizuální přiblížení.  

 

ÚLOHA 12: POUŽITÍ GNSS (bude zpracováno) 

(a) Cíle pozemní přípravy: použití GNSS. 

(b) Letová úloha: použití GNSS. 

 

C. VZDUCHOLODĚ  

 

POZEMNÍ PŘÍPRAVY A LETOVÉ ÚLOHY 

 

ÚLOHA 1: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Základní) 

(pro zopakování, je-li instruktorem shledáno jako nezbytné) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) letové přístroje;  

(2) fyziologické ohledy;  

(3) pochopení přístrojů:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) ukazatele podélného sklonu;  

(iii) různá provedení přístrojů;  

(iv) úvod k použití umělého horizontu;  

(v) podélný sklon;  

(vi) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(vii) omezení přístrojů (včetně poruch systému). 

(4) letová poloha, výkon a výkonnost:  

(i) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(ii) přístroje systému řízení; 

(iii) přístroje pro kontrolu letu; 

(iv) účinek změny výkonu, vyvážení a konfigurace;  

(v) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(vi) interpretace přístrojů;  

(vii) přímé a nepřímé indikace (přístroje pro kontrolu letu);  

(viii) zpožďování indikace přístrojů;  

(ix) výběrové vyhledávání radiálu. 
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(5) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích vzducholodě;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  

(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů.  

(b) Letová úloha: 

(1) fyziologické vjemy;  

(2) pochopení přístrojů;  

(3) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(4) podélný sklon;  

(5) náklon;  

(6) udržování kurzu a ustáleného letu;  

(7) udržování letové polohy podle přístrojů;  

(8) účinek změn výkonu a konfigurace;  

(9) vzájemná kontrola indikací přístrojů;  

(10) výběrové vyhledávání radiálu;  

(11) základní letové obraty (úplná přístrojová deska):  

(i) přímý a vodorovný let při různých rychlostech a konfiguracích vzducholodě;  

(ii) stoupání;  

(iii) klesání;  

(iv) zatáčky se standardní úhlovou rychlostí;  

(v) vodorovný let, stoupání a klesání do předem zvolených kurzů. 

 

ÚLOHA 2: LÉTÁNÍ PODLE PŘÍSTROJŮ (Pokročilé) 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) vodorovné zatáčky s náklonem 30°;  

(3) nezvyklé polohy: vybírání;  

(4) přechod na let podle přístrojů po vzletu;  

(5) neúplná přístrojová deska;  

(6) základní letové obraty;  

(7) nezvyklé polohy: vybírání.  

(b) Letová úloha: 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

430 

(1) úplná přístrojová deska;  

(2) nezvyklé polohy: vybírání;  

(3) neúplná přístrojová deska;  

(4) opakování výše uvedených úloh.  

 

ÚLOHA 3: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VOR 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost traťových majáků VOR;  

(2) kmitočty majáků a identifikace;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) radiály VOR;  

(6) použití OBS;  

(7) ukazatel k nebo od;  

(8) orientace;  

(9) volba radiálů;  

(10) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(11) vyhodnocení vzdálenosti k nalétnutí;  

(12) vlivy větru;  

(13) udržování radiálu;  

(14) udržování tratě k a od majáku VOR;  

(15) předpisové zatáčky;  

(16) přelet stanice;  

(17) použití dvou majáků k získání fixu;  

(18) předvolba fixů po trati;  

(19) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(20) postupy vyčkávání;  

(21) různé vstupy;  

(22) spojení (R/T postupy a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba stanice a identifikace;  

(2) orientace;  

(3) nalétnutí předvoleného radiálu;  

(4) R/T postupy a spojení s ATC;  
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(5) udržování radiálu k majáku;  

(6) rozpoznání přeletu majáku;  

(7) udržování radiálu od majáku;  

(8) předpisové zatáčky;  

(9) použití dvou majáků podél trati k získání fixu;  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet;  

(11) postupy vyčkávání a vstupy;  

(12) vyčkávání na předem zvoleném fixu;  

(13) vyčkávání na majáku VOR.  

 

ÚLOHA 4: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ ADF 

(Automatický zaměřovač (DF))  

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení NDB na trati;  

(2) umístění, kmitočty, ladění (podle použitelnosti) a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) statické rušení;  

(5) noční efekt;  

(6) rušení majáků;  

(7) vliv hor;  

(8) pobřežní refrakce;  

(9) orientace ve vztahu k NDB;  

(10) let k cíli;  

(11) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku a sledování tratě k majáku;  

(12) přelet majáku;  

(13) sledování tratě od majáku;  

(14) kontroly času a vzdálenosti;  

(15) použití dvou NDB k získání fixu nebo alternativní využití jednoho NDB a jednoho 
dalšího navigačního prostředku;  

(16) postupy vyčkávání a různé schválené vstupy;  

(17) spojení (R/T postupy a spojení s ATC).  

(b) Letová úloha: 

(1) volba, ladění a identifikace NDB;  

(2) orientace pomocí ADF;  

(3) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  
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(4) let k cíli;  

(5) sledování tratě k majáku;  

(6) přelet majáku;  

(7) sledování tratě od majáku;  

(8) kontroly času a vzdálenosti;  

(9) nalétnutí předem zvoleného magnetického směrníku;  

(10) určování polohy vzducholodě s využitím dvou NDB nebo alternativně s využitím 
jednoho NDB a jednoho dalšího navigačního prostředku;  

(11) postup vyčkávání s využitím ADF a různé schválené vstupy.  

 

ÚLOHA 5: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ VHF/DF 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) použitelnost zařízení VHF/DF na trati;  

(2) umístění, kmitočty,volací znaky stanic a provozní hodiny;  

(3) signál a dosah příjmu;  

(4) vliv nadmořské výšky;  

(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(6) získávání a používání druhů směrníků, např. QTE, QDM, QDR;  

(7) let ke stanici;  

(8) vliv větru;  

(9) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(10) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

(b) Letová úloha: 

(1) navázání kontaktu se stanicí VHF/DF;  

(2) R/T postupy a spojení s ATC;  

(3) získávání a používání QDR a QTE;  

(4) let ke stanici;  

(5) vliv větru;  

(6) použití dvou stanic VHF/DF k získání fixu (nebo alternativně jedné stanice VHF/DF a 
jednoho jiného dalšího navigačního prostředku);  

(7) určení traťové rychlosti a časový rozpočet.  

 

ÚLOHA 6: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ DME 

(a) Cíle pozemní přípravy: 
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(1) použitelnost zařízení DME;  

(2) umístění, kmitočty a identifikační značky;  

(3) dosah příjmu signálu;  

(4) šikmá vzdálenost;  

(5) použití DME k získání vzdálenosti, traťové rychlosti a časového rozpočtu;  

(6) použití DME k získání fixu. 

(b) Letová úloha: 

(1) volba a identifikace majáku;  

(2) využití funkcí zařízení;  

(3) vzdálenost;  

(4) traťová rychlost;  

(5) časový rozpočet;  

(6) obloukové přiblížení s využitím DME;  

(7) vyčkávání s využitím DME.  

 

ÚLOHA 7: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ ODPOVÍDAČŮ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) postup volby kódu;  

(3) nouzové kódy;  

(4) bezpečnostní opatření při používání palubního vybavení.  

(b) Letová úloha: 

(1) provoz odpovídačů;  

(2) druhy odpovídačů;  

(3) postup volby kódu;  

(4) nouzové kódy;  

(5) bezpečnostní opatření při volbě požadovaných kódů.  

 

ÚLOHA 8: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): VYUŽITÍ SLUŽEB TRAŤOVÉHO RADARU 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) dostupnost radarových služeb;  

(2) umístění, kmitočty stanic, volací znaky a provozní hodiny;  

(3) AIP a zprávy NOTAM;  

(4) poskytování služeb;  
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(5) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(6) radarová poradní služba ve vzdušném prostoru;  

(7) pohotovostní služba;  

(8) standardy rozstupů letadel.  

(b) Letová úloha: 

(1) spojení (R/T postupy a spojení s ATC);  

(2) zajištění požadované služby a hlášení polohy;  

(3) způsob hlášení konfliktního provozu;  

(4) bezpečná výška nad terénem.  

 

ÚLOHA 9: POSTUPY PŘED LETEM A PRO ODLET Z LETIŠTĚ A PŘÍLET NA LETIŠTĚ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) zjištění provozuschopnosti rádiového vybavení vzducholodě;  

(2) navigační vybavení;  

(3) získávání povolení k odletu;  

(4) nastavení radionavigačních prostředků před vzletem, např. kmitočtů VOR, 
požadovaných radiálů, atd.;  

(5) postupy pro odlet z letiště, změny kmitočtu;  

(6) hlášení nadmořské výšky a polohy, jak je vyžadováno;  

(7) postupy SID;  

(8) ohledy na bezpečnou výšku nad překážkami.  

(b) Letová úloha: 

(1) kontroly provozuschopnosti rádiového vybavení;  

(2) povolení k odletu;  

(3) volba navigačních prostředků;  

(4) kmitočty, radiály, atd.;  

(5) kontroly při odletu z letiště, změny kmitočtu, hlášení nadmořské výšky a polohy;  

(6) postupy SID.  

 

ÚLOHA 10: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: PŘIBLÍŽENÍ ILS AŽ DO STANOVENÝCH MINIM 
A POSTUPY NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro přesné přiblížení;  

(2) přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská výška;  

(3) požadavky na navigační prostředky, např. radar, ADF, atd.;  
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(4) spojení (spojení s ATC a R/T frazeologie);  

(5) zopakování;  

(6) postup vyčkávání;  

(7) trať konečného přiblížení;  

(8) vytvoření představy o přiblížení;  

(9) dokončení úkonů pro přiblížení na letiště;  

(10) postup počátečního přiblížení;  

(11) volba kmitočtu ILS a identifikace;  

(12) bezpečná nadmořská výška nebo výška nad překážkami;  

(13) provozní minima;  

(14) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  

(15) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(16) použití DME (podle použitelnosti);  

(17) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(18) zopakování publikovaných pokynů;  

(19) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(20) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů:  

(i) přiblížení okruhem;  

(ii) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) počáteční přiblížení do ILS;  

(2) dokončení plánování přiblížení;  

(3) postup vyčkávání;  

(4) volba kmitočtu a identifikace ILS;  

(5) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(6) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(7) určení provozních minim a nastavení výškoměru;  

(8) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(9) dostupnost osvětlení dráhy;  

(10) způsoby nalétnutí ILS;  

(11) radarové vektorování;  

(12) procedurální způsob řízení;  

(13) stanovení doby přiblížení z fixu konečného přiblížení na letiště;  

(14) určení:  
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(i) rychlosti klesání při konečném přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru (a délky přistávací dráhy);  

(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů;  

(15) přiblížení okruhem;  

(16) přiblížení:  

(i) ve fixu konečného přiblížení;  

(ii) použití DME (podle použitelnosti);  

(iii) spojení s ATC;  

(iv) věnovat pozornost času a stanovit rychlost letu a rychlost klesání;  

(v) udržování kurzové a sestupové roviny;  

(vi) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(vii) výška rozhodnutí; 

(viii) směr dráhy.  

(17) postup nezdařeného přiblížení;  

(18) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti;  

(19) přiblížení okruhem;  

(20) vizuální přiblížení na přistání.  

 

ÚLOHA 11: PŘIBLÍŽENÍ PODLE PŘÍSTROJŮ: PŘIBLÍŽENÍ NDB AŽ DO STANOVENÝCH MINIM A 
POSTUP NEZDAŘENÉHO PŘIBLÍŽENÍ 

(a) Cíle pozemní přípravy: 

(1) mapy pro nepřesné přístrojové přiblížení;  

(2) počáteční přiblížení do fixu počátečního přiblížení a minimální sektorová nadmořská 
výška;  

(3) spojení s ATC;  

(4) spojení (spojení s ATC a R/T postupy);  

(5) plánování přiblížení: 

(i) postup vyčkávání;  

(ii) trať přiblížení;  

(iii) vytvoření představy o přiblížení;  

(iv) postup počátečního přiblížení;  

(v) provozní minima;  

(vi) dokončení plánování přiblížení. 

(6) dosažení horizontálních a vertikálních obrazců;  
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(7) stanovení vzdálenosti, traťové rychlosti, doby a rychlosti klesání z fixu konečného 
přiblížení na letiště;  

(8) použití DME (podle použitelnosti);  

(9) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(10) zopakování publikovaných pokynů;  

(11) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(12) vizuální manévrování po přiblížení podle přístrojů;  

(13) přiblížení okruhem;  

(14) vizuální přiblížení na přistání.  

(b) Letová úloha: 

(1) dokončení plánování přiblížení včetně; 

(2) určení:  

(i) rychlosti klesání z fixu konečného přiblížení;  

(ii) rychlosti přízemního větru a délky přistávací dráhy;  

(iii) výšky překážek, které je nutné mít na paměti při vizuálním manévrování po 
přiblížení podle přístrojů. 

(3) přiblížení okruhem;  

(4) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(5) počáteční přiblížení;  

(6) volba kmitočtu a identifikace;  

(7) zopakování publikovaného postupu a minimální sektorová nadmořská výška;  

(8) spojení s ATC a R/T postupy;  

(9) stanovení výšky rozhodnutí a nastavení výškoměru;  

(10) ohled na meteorologickou situaci, např. základnu oblačnosti a dohlednost;  

(11) dostupnost osvětlení dráhy;  

(12) určení příletové tratě k majáku;  

(13) stanovení doby z fixu konečného přiblížení do bodu nezdařeného přiblížení;  

(14) spojení s ATC;  

(15) postup pro odlet od majáku (včetně dokončení kontrol před přistáním);  

(16) postup pro přílet k majáku;  

(17) opětovná kontrola identifikační značky;  

(18) opětovná kontrola nastavení výškoměru;  

(19) konečné přiblížení;  

(20) věnovat pozornost času a rychlosti klesání;  

(21) udržování tratě konečného přiblížení;  
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(22) předpoklad změny rychlosti větru a jejího vlivu na snos;  

(23) minimální nadmořská výška nebo výška pro klesání;  

(24) směr dráhy;  

(25) opakování okruhu a postup nezdařeného přiblížení;  

(26) přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti (smyslové iluze);  

(27) vizuální přiblížení.  

 

ÚLOHA 12: RADIONAVIGACE (POUŽÍVANÉ POSTUPY): POUŽITÍ GNSS (bude zpracováno) 

(a) Cíle pozemní přípravy: použití GNSS. 

(b) Letová úloha: použití GNSS. 

 

AMC1 FCL.930.MCCI MCCI – výcvikový kurz 

LETOUNY 

VŠEOBECNĚ 

(a) Cílem technického výcviku je využít základní odbornou způsobilost instruktora nabytou 
v průběhu výcviku vyučování a sebevzdělávání pro výcvik MCC.  

(b) Během praktického výcviku by měl žadatel prokázat schopnost poskytovat výcvik pilotovi 
v MCC.  

(c) Pro dohled nad žadateli o osvědčení MCCI by měla odpovídající praxe zahrnovat nejméně tři 
kurzy pro typovou kvalifikaci nebo MCC.  

(d) Je nezbytné poznamenat, že letecké umění je životně důležitou složkou veškerého letového 
provozu. Proto musejí být v následujících letových úlohách zdůrazňovány důležité aspekty 
leteckého umění, a to ve vhodných okamžicích v průběhu každého letu. 

(e) Instruktor-žák by se měl naučit, jak identifikovat obvyklé chyby a jak je správně opravovat, což 
by mělo být neustále zdůrazňováno. 

CÍL KURZU 

(f) Kurz by měl být navržen tak, aby žadateli poskytl odpovídající výcvik ve výuce teoretických 
znalostí a ve výcviku na FSTD, aby mohl provádět výcvik těch aspektů MCC, které jsou 
požadovány od žadatele o typovou kvalifikaci na první MP letoun. 

(g) Potvrzení odborné způsobilosti žadatele být pověřen funkcí MCCI(A) bude určeno žadateli, 
který poskytl alespoň 3 hodiny výuky MCC vyhovujícího standardu na příslušném FNPT nebo 
FFS pod dohledem TRI(A), SFI(A) nebo MCCI(A) jmenovaného pro tento účel organizací 
ATO. 

(h) Kurz se skládá ze tří částí:  

(1) Části 1: vyučování a sebevzdělávání, která by měla sledovat obsah AMC1 FCL.920;  

(2) Části 2: výuky technických teoretických znalostí (technického výcviku);  

(3) Části 3: letového výcviku.  
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Část 1  

Obsah části výcvikového kurzu FI týkající se vyučování a sebevzdělávání, jak je stanoven v AMC1 
FCL.930.FI, by měl být použit jako vodítko pro vytvoření osnovy kurzu. 

 

Část 2  

OSNOVA VÝUKY TECHNICKÝCH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(a) Výcvik na FSTD se skládá z aplikace základních odborných způsobilostí instruktora na výcvik 
MCC v prostředí obchodní letecké dopravy, včetně zásad zvládání hrozeb a chyb a CRM.  

Obsah programu výcviku by měl pokrývat úlohy kurzu MCC v dostatečné hloubce pro splnění 
standardu požadovaného pro vydání osvědčení MCCI(A).  

(b) Kurz by se měl vztahovat na ten typ FSTD, na kterém si žadatel přeje poskytovat výcvik. 
Výcvikový program by měl poskytovat podrobnosti o veškeré výuce teoretických znalostí. 

(c) Identifikace a aplikace lidských činitelů (jak je stanoveno v osnově 040 ATPL) související se 
aspekty MCC výcviku. 

 

Část 3  

OSNOVA LETOVÉHO VÝCVIKU 

(a) Obsah programu výcviku by měl pokrývat výcvikové úlohy podle použitelnosti k daným 
požadavkům MCC žadatele o MP typovou kvalifikaci.  

(b) Výcvikové úlohy:  

Úlohy by měl být provedeny v maximální možné míře v simulovaném prostředí obchodní 
letecké dopravy. Výcvik by měl pokrýt následující oblasti: 

(1) předletová příprava včetně dokumentace a výpočet údajů výkonnosti pro vzlet; 

(2) kontroly před letem včetně kontrol a nastavení rádiového a navigačního vybavení; 

(3) kontroly před vzletem, včetně kontrol pohonné jednotky a instruktáže před vzletem 
provedené PF; 

(4) normální vzlety s různým nastavením klapek, úkoly PF a PNF, radiokorespondence; 

(5) přerušené vzlety; vzlety s bočním větrem; vzlety při maximální vzletové hmotnosti; 
vysazení motoru po v1; 

(6) normální a mimořádný provoz systémů letadla, použití seznamů kontrol povinných 
úkonů; 

(7) vybrané nouzové postupy zahrnující poruchu motoru a požár, kontrolu a odstranění 
kouře, střih větru během vzletu a přistání, nouzové klesání, ztráta pracovní schopnosti 
člena letové posádky; 

(8) včasné rozpoznání a reakce na přetažení letadla v různých konfiguracích; 

(9) postupy pro let podle přístrojů včetně vyčkávacích postupů; přesná přiblížení za 
použití neupravených navigačních údajů, letových povelových přístrojů a autopilota, 
přiblížení se simulací jednoho nepracujícího motoru, nepřesná přístrojová přiblížení a 
přiblížení okruhem, instruktáž pro přiblížení vedená PF, nastavení navigačního 
vybavení, radiokorespondence během přiblížení; výpočty údajů pro přiblížení a 
přistání; 
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(10) opakování okruhu; normální a se simulací jednoho nepracujícího motoru, přechod z 
letu podle přístrojů na let za viditelnosti při dosažení výšky rozhodnutí nebo minimální 
výšky nebo nadmořské výšky pro klesání; 

(11) přistání, normální, s bočním větrem a se simulací jednoho nepracujícího motoru, 
přechod z letu podle přístrojů na let za viditelnosti při dosažení výšky rozhodnutí nebo 
minimální výšky nebo nadmořské výšky klesání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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HLAVA K – EXAMINÁTOŘI 

 

GM1 FCL.1000  Osvědčení examinátora 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY (SITUACE) 

Při zavádění nového letadla nemusí být možné vyhovět požadavkům, jako je být držitelem průkazu 
způsobilosti a kvalifikace rovnocenným té, pro niž má být prováděna zkouška dovednosti, nebo mít 
odpovídající letovou praxi. V tomto případě, aby mohly být žadatelům vydány první kvalifikace pro tato 
letadla, potřebují mít příslušné úřady možnost vydat zvláštní osvědčení, které nemusí vyhovovat 
požadavkům stanoveným v této hlavě. 

Příslušný úřad by měl tato osvědčení vystavit pouze žadatelům, jimž již bylo vydáno osvědčení 
examinátora v jiných případech. Jak je to jen možné, přednost by měla být dána osobám s praxí 
s podobnými typy nebo třídami letadel, např. s letadly majícími stejný typ a počet motorů či rotorů a 
stejné třídy hmotnosti či technologie.  

Osvědčení by mělo mít pokud možno omezenou platnost na dobu potřebnou pro kvalifikaci prvních 
examinátorů pro nové letadlo v souladu s touto hlavou, ale v žádném případě by neměla jeho platnost 
přesáhnout předpisem stanovené 3 roky. 

 

GM1 FCL.1005(b) Omezení práv v případě právně zaručených zájmů (střetu zájmů) 

Příklady situací, kdy by měl examinátor zvážit, zda není narušena jeho/její objektivita, jsou: pokud je 
žadatel příbuzný či přítel examinátora, nebo pokud je spojují ekonomické zájmy či politická příslušnost 
atd. 

 

AMC1 FCL.1010 Předpoklady pro examinátory 

Při vyhodnocování dosavadních zkušeností žadatele by měl příslušný úřad vyhodnotit osobnostní a 
charakterové vlastnosti žadatele a jeho/její spolupráci s příslušným úřadem.  

Příslušný úřad může vzít také v úvahu, zda byl žadatel usvědčen z jakýchkoliv souvisejících trestních 
činů či jiných přestupků, s ohledem na národní zákony a princip nediskriminace.  

 

AMC1 FCL.1015 Standardizace examinátorů 

VŠEOBECNĚ 

(a) Příslušný úřad může poskytovat kurz sám za sebe nebo na základě dohody s ATO. Tato 
dohoda by měla jasně stanovovat, že ATO jedná v souladu se systémem řízení příslušného 
úřadu.  

(b) Kurz by měl trvat:  

(1) pro FE a FIE – alespoň 1 den, rozdělený na teoretický a praktický výcvik;  

(2) pro ostatní examinátory – alespoň 3 dny, rozdělený na teoretický výcvik (1 den) a 
praktický výcvik na FFS prostřednictvím plnění úloh představujících přezkoušení 
odborné způsobilosti a zkoušky dovednosti (nejméně 2 dny).  

(c) Příslušný úřad nebo ATO by měli určit jakýkoliv další výcvik požadovaný před tím, než se 
kandidát dostaví k hodnocení odborné způsobilosti examinátora.  

OBSAH 

(d) Výcvik by měl zahrnovat:  
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(1) Teoretický výcvik pokrývající alespoň:  

(i) obsahy AMC2 FCL.1015 a FEM;  

(ii) Část-FCL a související AMC a GM týkající se jejich povinností;  

(iii) provozní požadavky a související AMC a GM týkající se jejich povinností;  

(iv) národní požadavky týkající se jejich povinností při zkoušení;  

(v) základy lidské výkonnosti a omezení v souvislosti s letovým zkoušením;  

(vi) základy hodnocení příslušných výkonů žadatele;  

(vii) systém řízení ATO;  

(viii) MCC, lidskou výkonnost a omezení, je-li to použitelné.  

(2) Examinátoři by měli být rovněž obeznámeni s požadavky co se týče ochrany osobních 
údajů, odpovědnosti, úrazového pojištění a poplatků, podle platnosti v příslušném 
členském státu.  

(3) Všechny výše uvedené body jsou požadavky na základní znalosti examinátorů a 
doporučují se jako materiál základního kurzu. Tento základní kurz je možné studovat, 
než začne doporučený výcvik examinátora. Základní kurz může mít formát jakéhokoliv 
vhodného výcviku.  

(4) Praktický výcvik skládající se nejméně z:  

(i) znalostí a vedení zkoušky, pro niž má být osvědčení uděleno. Ty jsou 
popsány v příslušných modulech FEM;  

(ii) znalostí administrativních postupů týkajících se dané zkoušky či přezkoušení.  

(5) Pro první osvědčení examinátora by měl praktický výcvik zahrnovat přezkoušení 
z postupu při požadované zkoušce, skládající se z provedení alespoň dvou postupů 
při zkoušce nebo přezkoušení v pozici examinátora (tyto dva postupy zkoušek či 
přezkoušení mohou být provedeny během jednoho výcvikového bloku na simulátoru), 
včetně předletové instruktáže, provedení zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné 
způsobilosti, hodnocení žadatele, jemuž jsou zkouška či přezkoušení poskytovány, 
poletového rozboru a pořízení záznamu nebo dokumentace pod dohledem 
examinátora příslušné kategorie na příslušném typu. Tento výcvik se provádí 
v letadle, pokud je požadováno oprávnění pro zkoušení nebo přezkušování v letadle. 
Pokud je pro examinátora požadováno oprávnění pro FSTD, měla by být rovněž 
provedena praktická instruktáž využití FSTD pro zkoušení nebo přezkušování.  

(6) Pokud má oprávnění examinátora zahrnovat provádění přezkoušení odborné 
způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovení přístrojové kvalifikace, měl by 
praktický výcvik zahrnovat provedení alespoň čtyř postupů při přístrojovém 
přezkoušení v pozici examinátora, včetně předletové instruktáže, provedení zkoušky 
dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti, hodnocení žadatele, jemuž jsou 
zkouška či přezkoušení poskytovány, poletového rozboru a pořízení záznamu nebo 
dokumentace pod dohledem examinátora příslušné kategorie na příslušném typu. 
Tento výcvik se provádí v letadle, pokud je požadováno oprávnění pro zkoušení nebo 
přezkušování v letadle. Pokud se pro žadatele požaduje oprávnění i pro FSTD, i pro 
letadlo, měl by být alespoň jeden z postupů při přístrojovém přezkoušení proveden na 
FSTD.  

(7) Pro rozšíření osvědčení examinátora na další typy (jak je požadováno pro TRE), 
může být vyžadován praktický výcvik na novém typu, skládající se z provedení 
alespoň jednoho postupu při zkoušce nebo přezkoušení, včetně předletové 
instruktáže, provedení zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti, 
hodnocení žadatele, jemuž jsou zkouška či přezkoušení poskytovány, poletového 
rozboru a pořízení záznamu nebo dokumentace pod dohledem examinátora příslušné 
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kategorie na příslušném typu. Může být vyžadováno další přezkoušení examinátora 
na novém typu, které může být dozorováno inspektorem příslušného úřadu nebo 
náležitě oprávněným služebně starším examinátorem. 

 

AMC2 FCL.1015 Standardizace examinátorů 

STANDARDIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO EXAMINÁTORY 

OMEZENÍ 

(a) Examinátor by měl povolit žadateli odpovídající dobu na přípravu ke zkoušce nebo 
přezkoušení, obvykle ne více než 1 hodinu. 

(b) Examinátor by měl plánovat let k provedení zkoušky či přezkoušení tak, že na provedení 
každé úlohy ze všech požadovaných úloh bude dostatek času a s ohledem na počasí, provoz, 
požadavky ATC a místní postupy. 

ÚČEL ZKOUŠKY NEBO PŘEZKOUŠENÍ 

(c) Určit cestou praktického předvedení v průběhu zkoušky nebo přezkoušení, že si žadatel 
osvojil nebo udržel požadovanou úroveň znalostí a dovedností nebo odborné způsobilosti.  

(d) Díky zpětné vazbě prostřednictvím informací od examinátorů o položkách nebo částech 
zkoušek či přezkoušení, které jsou nejčastěji neúspěšné, zkvalitnit výcvik a letovou výuku 
v ATO.  

(e) Napomáhat v udržování, a tam kde je možné, zdokonalovat standardy bezpečnosti létání 
předváděním dobrého leteckého umění a letové disciplíny examinátorů v průběhu zkoušek 
nebo přezkoušení.  

PROVEDENÍ ZKOUŠKY NEBO PŘEZKOUŠENÍ 

(f) Examinátor zaručuje, že žadatel dokončil zkoušku nebo přezkoušení v souladu s požadavky 
Části-FCL a je hodnocen podle požadovaných standardů zkoušky nebo přezkoušení. 

(g) Každá jednotlivá položka části zkoušky nebo přezkoušení by měla být dokončena a 
hodnocena zvlášť. Plán zkoušky nebo přezkoušení, tak jak byl dohodnut, by neměl být, za 
normálních okolností, examinátorem měněn. Neúspěch v položce neznamená vždy neúspěch 
v části; například zkouška dovednosti pro typovou kvalifikaci, kde je neúspěšná položka 
v části, neznamená neúspěch v celé části, znovu se provádí pouze neúspěšná položka. 

(h) Mezní nebo sporný výkon položky zkoušky nebo přezkoušení by neměl ovlivnit hodnocení 
examinátora v žádné z následujících položek. 

(i) Během předletové instruktáže by si měl examinátor s žadatelem potvrdit požadavky a 
omezení zkoušky nebo přezkoušení. 

(j) Je-li zkouška nebo přezkoušení dokončeno nebo přerušeno, examinátor by měl s žadatelem 
provést poletový rozbor a vyložit mu důvody neúspěchu v položkách nebo částech. V případě 
neúspěchu nebo přerušení zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti by měl 
examinátor poskytnout vhodnou radu, aby žadateli pomohl při opakování zkoušky nebo 
přezkoušení. 

(k) Jakákoliv připomínka nebo nesouhlas s hodnocením zkoušky nebo přezkoušení 
examinátorem budou během poletového rozboru zaznamenány examinátorem do zprávy 
o zkoušce nebo přezkoušení a budou podepsány examinátorem spolu s žadatelem. 

PŘÍPRAVA EXAMINÁTORA 

(l) Examinátor by měl mít přehled o všech aspektech souvisejících s přípravou zkoušky nebo 
přezkoušení, včetně získání nebo potvrzení slotu ATC, je-li to nutné.  
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(m) Examinátor naplánuje zkoušku nebo přezkoušení v souladu s požadavky Části-FCL. Budou 
prováděny pouze manévry a postupy stanovené v příslušném formuláři zkoušky či 
přezkoušení. Tentýž examinátor by neměl znovu přezkušovat neúspěšného žadatele bez jeho 
souhlasu. 

PŘÍSTUP EXAMINÁTORA 

(n) Examinátor by měl povzbuzovat přátelskou a uvolněnou atmosféru, jak před, tak i během letu 
při zkoušce či přezkoušení. Negativní nebo nepřátelský přístup by neměl být použit. Během 
letu při zkoušce nebo přezkoušení by se měl examinátor vyvarovat negativních komentářů 
nebo kritiky a všechna hodnocení by měl nechat až na poletový rozbor. 

SYSTÉM HODNOCENÍ 

(o) Ačkoliv zkoušky nebo přezkoušení mohou mít předepsány tolerance provedení, nemělo by se 
od žadatele očekávat, že jich dosáhne na úkor plynulého a stabilního letu. Examinátor by měl 
vzít v potaz nepředvídatelné odchylky vzniklé turbulencí, pokyny ATC atd. Examinátor by měl 
ukončit zkoušku nebo přezkoušení pouze, pokud je jasné, že by žadatel nebyl schopen 
předvést požadovanou úroveň znalostí, dovednosti nebo odborné způsobilosti a že bude 
z bezpečnostních důvodů nezbytné opakování celé zkoušky. Examinátor použije pro 
hodnocení jeden z následujících termínů: 

(1) „uspěl“, za předpokladu, že žadatel předvedl požadovanou úroveň znalostí, 
dovednosti nebo odborné způsobilosti, a kde je to použitelné, zůstal v tolerancích 
předepsaných pro letovou zkoušku pro průkaz způsobilosti nebo kvalifikaci;  

(2) „neuspěl“, za předpokladu, že nastalo cokoliv z následujícího:  

(i) tolerance předepsané pro letovou zkoušku byly překročeny i poté, co 
examinátor vzal v potaz nepředvídatelné odchylky vzniklé turbulencí nebo 
pokyny ATC;  

(ii) cíl zkoušky nebo přezkoušení není splněn;  

(iii) cíl úlohy je splněn, ale za cenu nebezpečného letu, porušení pravidla nebo 
předpisu, nedostatečného leteckého umění nebo hrubosti řízení;  

(iv) není předvedena přijatelná úroveň znalostí;  

(v) není předvedena přijatelná úroveň zvládnutí letu;  

(vi) v zájmu bezpečnosti je nutný zásah examinátora nebo bezpečnostního pilota.  

(3) „částečně uspěl“ v souladu s kritérii uvedenými v odpovídajícím dodatku o zkoušce 
dovednosti Části-FCL.  

METODIKA A OBSAH ZKOUŠKY NEBO PŘEZKOUŠENÍ 

(p) Před podstoupením zkoušky nebo přezkoušení examinátor ověří, že letadlo nebo FSTD 
zamýšlené pro použití je vhodně a přiměřeně vybaveno pro zkoušku nebo přezkoušení. 

(q) Let při zkoušce nebo přezkoušení bude proveden v souladu s AFM a AOM, je-li použitelná.  

(r) Let při zkoušce nebo přezkoušení bude proveden v rámci omezení obsažených v provozní 
příručce ATO.  

(s) Obsah:  

(1) zkouška či přezkoušení sestává z:  

(i) ústní zkoušky na zemi (kde je to použitelné);  

(ii) předletové instruktáže;  

(iii) úloh předváděné za letu;  
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(iv) poletového rozboru.  

(2) ústní zkouška na zemi by měla zahrnovat:  

(i) všeobecné znalosti letadla a výkonnosti;  

(ii) postupy pro plánování a provoz;  

(iii) další položky nebo části vztahující se ke zkoušce či přezkoušení.  

(3) předletová instruktáž by měla zahrnovat:  

(i) posloupnost zkoušky nebo přezkoušení;  

(ii) nastavení výkonu, určení rychlostí a minim pro přiblížení, je-li to použitelné;  

(iii) bezpečnostní úvahy.  

(4) úlohy předváděné za letu budou zahrnovat všechny úlohy nebo oddíly vztahující se ke 
zkoušce či přezkoušení;  

(5) poletový rozbor by měl zahrnovat:  

(i) vyhodnocení nebo ohodnocení žadatele;  

(ii) pořízení dokumentace zkoušky či přezkoušení, pokud možno za přítomnosti 
FI žadatele.  

(t) Zkouška nebo přezkoušení má simulovat praktický let. Vzhledem k tomu může examinátor 
předložit žadateli praktické scénáře, když zajistí, že žadatel tím nebude zmaten a bezpečnost 
létání nebude ohrožena. 

(u) Pokud mají být manévry prováděny pouze na základě přístrojů, měl by examinátor zajistit, že 
je k simulaci podmínek IMC použit vhodný způsob zaclonění výhledu.  

(v) Během zkoušky či přezkoušení by měl examinátor provádět záznam letu a hodnotící 
záznamy, aby je mohl použít při poletovém rozboru. 

(w) Examinátor by měl být flexibilní s ohledem na možnost změn oproti předletové instruktáži 
z důvodu pokynů ATC nebo jiných okolností ovlivňujících zkoušku či přezkoušení. 

(x) Pokud nastanou změny vzhledem k plánované zkoušce či přezkoušení, examinátor by se měl 
ujistit, že jim žadatel rozumí a přijímá je. Jinak by měl být let za účelem zkoušky či 
přezkoušení ukončen. 

(y) Pokud se žadatel rozhodne nepokračovat ve zkoušce nebo přezkoušení z důvodů, které 
budou examinátorovi připadat nepřiměřené, žadatel bude hodnocen jako neúspěšný v těch 
položkách či částech, které neabsolvoval. Jestliže byly zkouška či přezkoušení ukončeny 
z důvodů, které budou examinátorovi připadat přiměřené, budou při následující zkoušce či 
přezkoušení zkoušeny pouze ty položky či části, které nebyly dokončeny. 

(z) Examinátor může zkoušku či přezkoušení kdykoliv ukončit, pokud se domnívá, že odborná 
způsobilost žadatele vyžaduje celkové opakování zkoušky či přezkoušení. 

 

GM1 FCL.1015  Standardizace examinátorů 

(a) Examinátor by na den neměl plánovat více než:  

(1) tři zkoušky či přezkoušení týkající se PPL, CPL, IR nebo třídních kvalifikací;  

(2) čtyři zkoušky či přezkoušení týkající se LAPL, SPL nebo BPL;  

(3) dvě zkoušky či přezkoušení týkající se CPL, IR nebo ATPL;  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

446 

(4) dvě hodnocení odborné způsobilosti týkající se osvědčení instruktora;  

(5) čtyři zkoušky či přezkoušení týkající se SP typových kvalifikací.  

(b) Examinátor by měl plánovat nejméně 2 hodiny na zkoušky či přezkoušení pro LAPL, SPL 
nebo BPL, nejméně 3 hodiny na zkoušky či přezkoušení pro PPL, CPL, IR nebo třídní 
kvalifikaci a nejméně 4 hodiny na zkoušky či přezkoušení pro FI, CPL, IR, MPL, ATPL nebo 
MP typovou kvalifikaci, včetně předletové instruktáže, provedení zkoušky, přezkoušení nebo 
hodnocení odborné způsobilosti, poletového rozboru, hodnocení žadatele a zpracování 
dokumentace.  

(c) Při plánování doby trvání zkoušky, přezkoušení či hodnocení odborné způsobilosti mohou být 
jako vodítko použity následující hodnoty:  

(1) 45 minut pro LAPL(B) nebo BPL a SP třídní kvalifikace pouze VFR;  

(2) 90 minut pro LAPL(A) nebo (H), PPL a CPL, včetně navigační části;  

(3) 60 minut pro IR, FI a SP typové a třídní kvalifikace;  

(4) 120 minut pro CPL, MPL, ATPL a MP typové kvalifikace.  

(d) U letu při zkoušce či přezkoušení na LAPL(S) a SPL musí být doba letu dostatečná k tomu, 
aby umožňovala plné provedení všech položek každé části zkoušky či přezkoušení. Pokud 
nemohou být během jednoho letu dokončeny všechny položky, musí být provedeny další lety.  

 

AMC1 FCL.1020 Hodnocení odborné způsobilosti examinátorů 

VŠEOBECNĚ 

(a) K hodnocení odborné způsobilosti žadatelů o osvědčení examinátora může příslušný úřad 
nominovat buď jednoho ze svých inspektorů nebo služebně staršího examinátora.  

DEFINICE 

(b) Definice:  

(1) „Inspektor“: inspektor příslušného úřadu provádějící hodnocení odborné způsobilosti 
examinátorů;  

(2) „Examinátor-žadatel“: osoba usilující o získání osvědčení examinátora;  

(3) „Kandidát“: osoba, která má být zkoušena nebo přezkušována examinátorem-
žadatelem. Tato osoba může být pilot, po němž by byla požadována zkouška nebo 
přezkoušení, nebo inspektor příslušného úřadu, který provádí zkoušku pro osvědčení 
examinátora.  

PROVÁDĚNÍ HODNOCENÍ 

(c) Inspektor příslušného úřadu nebo služebně starší examinátor bude sledovat všechny 
examinátory-žadatele provádějící zkoušku „kandidáta“ v letadle, pro které je osvědčení 
examinátora požadováno. Položky ze souvisejících výcvikových kurzů a plánu zkoušky nebo 
přezkoušení budou pro zkoušení „kandidáta“ examinátorem-žadatelem vybrány inspektorem. 
Poté, co inspektor odsouhlasí obsah zkoušky, se očekává, že examinátor-žadatel povede 
celou zkoušku. To bude zahrnovat předletovou instruktáž, provedení letu, hodnocení a 
poletového rozbor činnosti „kandidáta". Inspektor probere hodnocení s examinátorem-
žadatelem před tím, než se provede poletový rozbor s „kandidátem" a než je „kandidát“ 
informován o výsledku. 

INSTRUKTÁŽ „KANDIDÁTA“ 

(d) „Kandidát" by měl dostat čas a prostor k přípravě na zkušební let. Instruktáž by měla 
zahrnovat následující:  
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(1) účel letu;  

(2) podle potřeby kontroly průkazu způsobilosti;  

(3) prostor pro otázky „kandidáta";  

(4) provozní postupy, které se musí dodržovat (např. provozní příručka);  

(5) zhodnocení počasí;  

(6) rozsah provozních oprávnění „kandidáta" a examinátora;  

(7) cíle, se kterými by se měl „kandidát" ztotožnit;  

(8) simulované předpoklady počasí (např. námraza, základna oblačnosti);  

(9) zakrytí kabiny (je-li použitelné);  

(10) obsah úlohy, která se má plnit;  

(11) dohodnutá rychlost a parametry pilotáže (např. V-rychlosti, úhel náklonu, minima pro 
přiblížení);  

(12) použití R/T;  

(13) rozdělení úloh mezi „kandidátem" a examinátorem (např. během nouzových případů);  

(14) administrativní postupy (např. podání letového plánu).  

(e) Examinátor-žadatel by měl s „kandidátem" udržovat potřebnou míru komunikace. Examinátor-
žadatel by měl projít následující kontrolní body:  

(1) zapojení examinátora v MP provozním prostředí;  

(2) potřeba dát „kandidátovi" přesné pokyny;  

(3) odpovědnost za bezpečné provedení letu;  

(4) zásah examinátorem do řízení, je-li nezbytný;  

(5) použití zakrytí kabiny;  

(6) spojení s ATC a potřeba stručných, snadno pochopitelných záměrů;  

(7) podněcování „kandidáta" (napovídáním) s ohledem na požadovaný sled událostí 
(např. následuje opakování okruhu);  

(8) zachovávání způsobu stručných, věcných a nevtíravých poznámek.  

HODNOCENÍ 

(f) Examinátor-žadatel by měl mít na mysli povolené odchylky letové zkoušky stanovené 
v příslušné zkoušce dovednosti. Pozornost by se měla věnovat následujícím bodům:  

(1) dotazům „kandidáta";  

(2) sdělení výsledků zkoušky a všech neúspěšných částí;  

(3) sdělení příčin neúspěchu.  

POLETOVÝ ROZBOR 

(g) Examinátor-žadatel by měl inspektorovi předvést schopnost otevřeného, nestranného 
poletového rozboru práce „kandidáta", založeného na prokazatelných faktech. Patrná by měla 
být rovnováha mezi vlídností a neústupností. Podle úvahy žadatele by měly být s 
„kandidátem" probrány tyto body: 
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(1) doporučení kandidátovi, jak se vyhnout chybám nebo je napravit;  

(2) zmínka o kterýchkoliv dalších poznamenaných výtkách;  

(3) poskytnutí jakékoliv prospěšné rady.  

POŘÍZENÍ ZÁZNAMU NEBO DOKUMENTACE 

(h) Examinátor-žadatel by měl inspektorovi prokázat, že je schopen správně vyplnit příslušné 
záznamy. Tyto záznamy mohou být: 

(1) příslušný formulář zkoušky či přezkoušení;  

(2) zápis do průkazu způsobilosti;  

(3) formulář oznámení neúspěchu;  

(4) příslušné formuláře společnosti, kde má examinátor právo provádět přezkoušení 
odborné způsobilosti u provozovatele.  

PŘEDVEDENÍ TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(i) Examinátor-žadatel by měl inspektorovi předvést dostatečnou znalost předpisových 
požadavků souvisejících s činností examinátora.  

 

AMC1 FCL.1020; FCL.1025  

KVALIFIKACE SLUŽEBNĚ STARŠÍCH EXAMINÁTORŮ 

(a) Služebně starší examinátor zvláště pověřený příslušným úřadem ke sledování zkoušek 
dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodlužování platnosti 
osvědčení examinátora by měl:  

(1) být držitelem platného nebo aktuálního osvědčení examinátora odpovídajícího 
právům, která vykonává;  

(2) mít úroveň praxe jako examinátor, která je přijatelná pro příslušný úřad;  

(3) mít za sebou několik zkoušek dovednosti či přezkoušení odborné způsobilosti jako 
examinátor podle Části-FCL.  

(b) Příslušný úřad může vykonat předběžné hodnocení žadatele nebo kandidáta provedením 
zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pod dohledem inspektora příslušného 
úřadu. 

(c) Žadatel by se měl zúčastnit instruktáže, kurzu či semináře pro služebně starší examinátory 
pořádaných příslušným úřadem. Náplň a délka trvání budou určeny příslušným úřadem a 
měly by zahrnovat:  

(1) samostudium předcházející kurzu;  

(2) legislativu;  

(3) úlohu služebně staršího examinátora;  

(4) hodnocení examinátora;  

(5) národní administrativní požadavky.  

(d) Platnost oprávnění by neměla překročit platnost osvědčení examinátora, a v žádném případě 
by neměla překročit 3 roky. Platnost oprávnění může být prodloužena v souladu s postupy 
stanovenými příslušným úřadem.  
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AMC1 FCL.1025 Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení examinátora 

UDRŽOVACÍ SEMINÁŘ PRO EXAMINÁTORY 

Udržovací seminář pro examinátory by se měl řídit náplní standardizačního kurzu examinátorů, 
uvedeného v AMC1 FCL.1015, a brát v úvahu specifickou náplň odpovídající kategorii dotčeného 
examinátora.  

 

AMC1 FCL.1030 (b)(3) Provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a 
hodnocení odborné způsobilosti 

POVINNOSTI EXAMINÁTORŮ TÝKAJÍCÍ SE FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ A ZPRÁV 

Obecné formuláře žádosti a zprávy můžete nalézt: 

(a) pro zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti pro vydání, prodloužení 
platnosti nebo obnovu LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL a IR – v AMC1 k Dodatku 7;  

(b) pro výcvik, zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti pro ATPL, MPL nebo 
třídní a typové kvalifikace – v AMC1 k Dodatku 9;  

(c) pro hodnocení odborné způsobilosti instruktorů – v AMC5 FCL.935.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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DODATKY 

 

AMC1 k Dodatku 3 Výcvikové kurzy pro vydání průkazu CPL a ATPL 

VŠEOBECNĚ 

(a) Při zajišťování, že žadatel splňuje vstupní požadavky kurzu v souladu s ORA.ATO.145, by měl 
ATO přezkoušet žadatele, zda má dostatečné znalosti z matematiky, fyziky a anglického 
jazyka pro snadnější porozumění teoretických znalostí týkajících se kurzu. 

(b) Kdekoliv je uvedeno určité množství hodin výcviku, znamená to, že „hodina“ má 60 minut. 
Doba nepřímo spojená s výcvikem (jako například přestávky apod.) nemá být započítávána 
do celkového množství času, které je vyžadováno. 

 

A. Integrovaný kurz ATP: letouny 

(a) Integrovaný kurz ATP by měl trvat mezi 12 a 36 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka.  

ZÁPOČET 

(b) Žadateli, který už je držitelem PPL, by měl být do záznamů o výcviku žadatele zapsán zápočet 
udělený za předchozí praxi. V případě, že pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, 
může ATO určit, se schválením příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení 
nalétány na vrtulníku nebo TMG, maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 750 hodin výuky může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 750 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    40 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  80 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  90 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  50 hodin 

(5) Meteorologie    60 hodin 

(6) Navigace    150 hodin 

(7) Provozní postupy   20 hodin 

(8) Letové zásady    30 hodin 

(9) Komunikace    30 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik je rozdělen do 5 fází: 

(1) Fáze 1: 
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Úlohy až do prvního samostatného letu zahrnují celkem alespoň 10 hodin letového 
výcviku ve dvojím řízení na SE letounu, včetně: 

(i) předletových postupů, určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
letounu; 

(ii) provozu na letišti a přistávacím okruhu, zabránění srážce a bezpečnostních 
opatření; 

(iii) řízení letounu podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) normálních vzletů a přistání; 

(v) letu při kriticky nízké letové rychlosti, rozpoznání a vybrání počínajících 
přetažení a pádů a zabránění vývrtce; 

(vi) neobvyklých letových poloh a simulované poruchy motoru. 

(2) Fáze 2:  

Úlohy do prvního samostatného navigačního letu sestávají z alespoň 10 hodin 
letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň 10 hodin samostatného letu, které 
zahrnují: 

(i) maximální výkonnost (krátká dráha a bezpečná výška nad překážkami), 
vzlety a přistání na krátké dráze; 

(ii) let pouze na základě přístrojů, včetně zakončení se zatáčkou o 180°; 

(iii) navigační let ve dvojím řízení s použitím vizuálních orientačních bodů, DR 
a radionavigační prostředky, diverzní postupy; 

(iv) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(v) vzlety a přistání s bočním větrem; 

(vi) mimořádné a nouzové postupy a manévry, včetně simulace nesprávné 
činnosti vybavení letounu; 

(vii) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržení postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(viii) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS. 

(3) Fáze 3:  

Úlohy až k postupové zkoušce VFR navigace zahrnují celkem alespoň 5 hodin 
výcviku ve dvojím řízení a alespoň 40 hodin ve funkci PIC. 

Výcvik ve dvojím řízení a zkoušky až k postupové zkoušce VFR navigace by měly 
obsahovat: 

(i) opakování výcvikových fází 1 a 2; 

(ii) let VFR při relativně kriticky vysokých letových rychlostech, rozpoznání 
a vybrání spirály; 

(iii) postupovou zkoušku VFR navigace provedenou FI, který není spojen 
s výcvikem žadatele; 

(iv) dobu letu v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC. 

(4) Fáze 4:  

Úlohy až ke zkoušce dovednosti přístrojové kvalifikace obsahují: 
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(i) alespoň 55 hodin letu podle přístrojů, které mohou obsahovat až 25 hodin 
pozemní přístrojové doby na FNPT I nebo až 40 hodin na FNPT II nebo FFS, 
který by měl být proveden FI nebo oprávněným SFI; 

(ii) 20 hodin letu podle přístrojů nalétaných ve funkci SPIC; 

(iii) předletové postupy pro IFR lety včetně použití letové příručky a vhodných 
ATS dokumentů při přípravě IFR letového plánu; 

(iv) postupy a manévry pro provoz pro IFR lety, a to za normálních, mimořádných 
a nouzových podmínek, zahrnující alespoň: 

(A) přechod z letu za viditelnosti na let podle přístrojů po vzletu; 

(B) standardní odlety a přílety podle přístrojů; 

(C) postupy IFR na trati; 

(D) postupy vyčkávání; 

(E) přiblížení podle přístrojů do stanovených minim; 

(F) postupy nezdařeného přiblížení; 

(G) přistání z přiblížení podle přístrojů, včetně přiblížení okruhem. 

(v) obraty za letu a specifické letové vlastnosti; 

(vi) provoz ME letounu v úlohách bodu (iv), včetně provozu letounu výhradně 
podle přístrojů při simulaci jednoho nepracujícího motoru a vypnutí motoru a 
jeho opětovném spuštění (poslední výcvik by se měl provádět v bezpečné 
nadmořské výšce, pokud se neprovádí na FSTD). 

(5) Fáze 5:  

(i) výuka a zkoušky MCC obsahují příslušné požadavky na výcvik; 

(ii) pokud není požadována typová kvalifikace pro MP letouny při zakončení této 
části, bude žadateli poskytnuto osvědčení o zakončení kurzu pro výcvik MCC. 

 

B. Modulový kurz teoretických znalostí ATP: letouny 

(a) Cílem tohoto kurzu je vyškolit piloty, kteří neabsolvovali výuku teoretických znalostí 
v integrovaném kurzu, na úroveň teoretických znalostí nezbytnou pro ATPL. 

(b) Schválený kurz by měl zahrnovat metodickou práci v učebně a může zahrnovat použití 
takových zařízení, jako je interaktivní video, obrazová prezentace nebo prezentace 
s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média kurzů dálkového studia 
(korespondenčních), která byla schválena příslušným úřadem. Schválené kurzy dálkového 
studia (korespondenční) mohou být také nabízeny jako součást kurzu. 

(c) Modulový kurz ATP by měl trvat 18 měsíců. Tato doba může být prodloužena, pokud ATO 
poskytuje dodatečný výcvik. Letový výcvik a zkoušku dovedností je nutno dokončit v období 
platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí. 

 

C. Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL/IR: letouny 

(a) Integrovaný kurz CPL/IR by měl trvat mezi 9 a 30 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka. 
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ZÁPOČET 

(b) Žadateli, který už je držitelem PPL, by měl být do záznamů o výcviku žadatele zapsán zápočet 
udělený za předchozí praxi. V případě, že pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, 
může ATO určit, se schválením příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení 
nalétány na vrtulníku nebo TMG, maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 500 hodin výuky může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 500 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    30 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  50 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  60 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  15 hodin 

(5) Meteorologie    40 hodin 

(6) Navigace    100 hodin 

(7) Provozní postupy   10 hodin 

(8) Letové zásady    25 hodin 

(9) Komunikace    30 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik je rozdělen do 4 fází: 

(1) Fáze 1: 

Úlohy až do prvního samostatného letu zahrnují celkem alespoň 10 hodin letového 
výcviku ve dvojím řízení na SE letounu, včetně: 

(i) předletových postupů, určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
letounu; 

(ii) provozu na letišti a přistávacím okruhu, zabránění srážce a bezpečnostních 
opatření; 

(iii) řízení letounu podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) normálních vzletů a přistání; 

(v) letu při kriticky nízké letové rychlosti, rozpoznání a vybrání počínajících 
přetažení a pádů a zabránění vývrtce; 

(vi) neobvyklých letových poloh a simulované poruchy motoru. 

(2) Fáze 2:  

Úlohy až do prvního samostatného navigačního letu sestávají z celkem alespoň 10 
hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň 10 hodin samostatného letu, které 
zahrnují: 
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(i) maximální výkonnost (krátká dráha a bezpečná výška nad překážkami), 
vzlety a přistání na krátké dráze; 

(ii) let pouze na základě přístrojů, včetně zakončení se zatáčkou o 180°; 

(iii) navigační let ve dvojím řízení s použitím vizuálních orientačních bodů, DR a 
radionavigační prostředky, diverzní postupy; 

(iv) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(v) vzlety a přistání s bočním větrem; 

(vi) mimořádné a nouzové postupy a manévry, včetně simulace nesprávné 
činnosti vybavení letounu; 

(vii) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržení postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(viii) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS. 

(3) Fáze 3:  

Úlohy až k postupové zkoušce VFR navigace zahrnují celkem alespoň 5 hodin 
výcviku a alespoň 40 hodin ve funkci PIC. 

Výcvik ve dvojím řízení a zkoušky až k postupové zkoušce VFR navigace by měly 
obsahovat: 

(i) opakování úloh fáze 1 a 2; 

(ii) let VFR při relativně kriticky vysokých letových rychlostech, včetně rozpoznání 
a vybrání spirály; 

(iii) postupovou zkoušku VFR navigace provedenou FI, který není spojen 
s výcvikem žadatele; 

(iv) dobu letu v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC. 

(4) Fáze 4:  

Úlohy až ke zkoušce dovednosti přístrojové kvalifikace obsahují: 

(i) alespoň 55 hodin letu podle přístrojů, které mohou obsahovat až 25 hodin 
pozemní přístrojové doby na FNPT I nebo až 40 hodin na FNPT II nebo FFS, 
který by měl být proveden FI nebo oprávněným SFI; 

(ii) 20 hodin letu podle přístrojů nalétaných ve funkci SPIC; 

(iii) předletové postupy pro IFR lety včetně použití letové příručky a vhodných 
ATS dokumentů při přípravě IFR letového plánu; 

(iv) postupy a manévry pro provoz za IFR, a to za normálních, mimořádných 
a nouzových podmínek, zahrnující alespoň: 

(A) přechod z letu za viditelnosti na let podle přístrojů po vzletu; 

(B) standardní odlety a přílety podle přístrojů; 

(C) postupy IFR na trati; 

(D) postupy vyčkávání; 

(E) přiblížení podle přístrojů do stanovených minim; 

(F) postupy nezdařeného přiblížení; 
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(G) přistání z přiblížení podle přístrojů, včetně přiblížení okruhem. 

(v) obraty za letu a specifické letové vlastnosti; 

(vi) provoz SE nebo ME letounu ve úlohách bodu (iv), zahrnující v případě 
provozu ME letounu řízení výhradně podle přístrojů při simulaci jednoho 
nepracujícího motoru a vypnutí motoru a jeho opětovném spuštění. Poslední 
výcvik se má provádět v bezpečné nadmořské výšce, pokud se neprovádí na 
FSTD. 

 

D. Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL: letouny 

(a) Integrovaný kurz CPL by měl trvat mezi 9 a 24 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka. 

ZÁPOČET 

(b) Do záznamů o výcviku žadatele by měl být zapsán zápočet za nalétané hodiny. V případě, že 
pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může ATO určit, se schválením 
příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení nalétány na vrtulníku nebo TMG, 
maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 350 hodin výuky může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik je rozdělen do 4 fází: 

(1) Fáze 1: 

Úlohy až do prvního samostatného letu zahrnují celkem alespoň 10 hodin letového 
výcviku ve dvojím řízení na SE letounu, včetně: 

(i) předletových postupů, určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
letounu; 

(ii) provozu na letištích a přistávacím okruhu, zabránění srážce a bezpečnostních 
opatření; 

(iii) řízení letounu podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) normálních vzletů a přistání; 

(v) letu při relativně nízké letové rychlosti, rozpoznání a vybrání počínajících 
přetažení a pádů a zabránění vývrtce; 

(vi) neobvyklých letových poloh a simulované poruchy motoru. 

(2) Fáze 2:  

Úlohy až do prvního samostatného navigačního letu sestávají z celkem alespoň 10 
hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň 10 hodin samostatného letu, které 
zahrnují: 

(i) maximální výkonnost (krátká dráha a bezpečná výška nad překážkami), 
vzlety a přistání na krátké dráze; 

(ii) let pouze na základě přístrojů, včetně zakončení se zatáčkou o 180°; 
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(iii) navigační let ve dvojím řízení s použitím vizuálních orientačních bodů, DR 
a radionavigační prostředky, diverzní postupy; 

(iv) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(v) vzlety a přistání s bočním větrem; 

(vi) mimořádné a nouzové postupy a manévry, včetně simulace nesprávné 
činnosti vybavení letounu; 

(vii) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržení postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(viii) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS. 

(3) Fáze 3:  

Úlohy až k postupové zkoušce VFR navigace zahrnují celkem alespoň 30 hodin výuky 
a alespoň 58 hodin ve funkci PIC včetně: 

(i) alespoň 10 hodin letu podle přístrojů, které mohou obsahovat 5 hodin 
pozemní přístrojové doby na FNPT nebo FFS a výcvik by měl být prováděn FI 
nebo oprávněným SFI; 

(ii) opakování úloh fáze 1 a 2, které by měly obsahovat alespoň 5 hodin v letounu 
se stavitelnou vrtulí a zatahovacím podvozkem, který je osvědčen pro 
přepravu alespoň 4 osob; 

(iii) letu VFR při relativně kriticky vysokých letových rychlostech, včetně 
rozpoznání a vybrání spirály; 

(iv) doby letu v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC. 

(4) Fáze 4:  

Výcvik ve dvojím řízení a zkoušení až k zkoušce dovednosti CPL(A) obsahují 
následující: 

(i) až 30 hodin výuky, která může být zaměřena na výcvik pro specializované 
letecké práce; 

(ii) opakování úloh fáze 3, dle potřeby; 

(iii) obraty za letu a specifické letové vlastnosti; 

(iv) výcvik ME. 

Je-li požadováno, provoz ME letounu zahrnuje provoz letounu se simulací jednoho 
nepracujícího motoru a vypnutí motoru a jeho opětovné spuštění (poslední výcvik se 
musí provádět v bezpečné nadmořské výšce, pokud se neprovádí na FSTD). 

 

E. Modulový kurz pro získání průkazu CPL: letouny 

(a) Modulový kurz CPL by měl trvat 18 měsíců. Tato doba může být prodloužena, pokud je ATO 
poskytován dodatečný výcvik. Letový výcvik a zkoušku dovedností je nutno dokončit v období 
platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí. 

(b) Schválený kurz by měl zahrnovat metodickou práci v učebně a může zahrnovat použití 
takových zařízení jako je interaktivní video, obrazová prezentace nebo prezentace 
s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média kurzů dálkového studia 
(korespondenčních), která byla schválena příslušným úřadem. Schválené kurzy dálkového 
studia (korespondenční) mohou být také nabízeny jako součást kurzu. 
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TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 250 hodin výuky může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Následující doby letu jsou navrženy pro letový výcvik: 

(1) Výcvik letu za viditelnosti: Navrhovaná doba letu 

(i) Úloha 1:  

předletové postupy: určení hmotnosti a vyvážení, 
prohlídka a ošetření letounu. 

 

(ii) Úloha 2: 

vzlety, letištní okruh, přiblížení a přistání, použití 
seznamu kontrol povinných úkonů, zabránění 
srážce a kontrola postupů. 

0:45 hodin 

(iii) Úloha 3: 

letištní obrazce: simulovaná porucha motoru 
během a po vzletu. 

0:45 hodin 

(iv) Úloha 4: 

maximální výkonnost (krátká dráha a bezpečná 
výška nad překážkami), vzlety a přistání na krátké 
dráze. 

1:00 hodin 

(v) Úloha 5: 

vzlety, přistání a opakování okruhu s bočním 
větrem. 

1:00 hodin 

(vi) Výcvik 6: 

let při relativně kriticky vysokých letových 
rychlostech, rozpoznání a vybrání spirály. 

0:45 hodin 

(vii) Úloha 7: 

let při kriticky nízkých letových rychlostech, 
zabránění vývrtce, rozpoznání a vybrání 
počínajícího přetažení a pádů. 

0:45 hodin 

(viii) Úloha 8: 

navigační let s použitím DR a radionavigačních 
prostředků; plánování letu žadatelem; podání 
letového plánu ATC; vyhodnocení dokumentace 
pro meteorologickou přípravu, NOTAM, apod.; R/T 
postupy a frazeologie; zjišťování polohy 
radionavigačními prostředky; provoz na, z a přes 
řízená letiště, vyhovění postupům ATS pro lety 
VFR, simulovaná ztráta rádiového spojení, 

10:00 hodin 
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zhoršení počasí, diverzní postupy; simulovaná 
porucha motoru v průběhu cestovního letu, výběr 
plochy pro nouzové přistání. 

(2) Výcvik letu podle přístrojů: 

(i) Tento modul je shodný s 10 hodinovým základním modulem letu podle 
přístrojů, jak je uvedeno v AMC2 Dodatku 6. Tento modul je zaměřen na 
základy létání výhradně s orientací podle přístrojů včetně simulovaného 
snížení počtu přístrojů na přístrojové desce a nezvyklých letových poloh. 

(ii) Všechna cvičení mohou být vykonána na FNPT I nebo II nebo na FFS. Pokud 
probíhá výcvik letu podle přístrojů za VMC, měli by být pro žáka použity 
vhodné prostředky pro simulování IMC. 

(iii) BITD může být použito pro následující úlohy: (9), (10), (11), (12), (14) a (16). 

(iv) Použití BITD je podmíněno následujícím: 

(A) výcvik je dokončen úlohami na letounu; 

(B) záznam údajů z letu je k dispozici; 

(C) výuku provádí FI (A) nebo IRI(A). 

(v) Úloha 9: 

základní létání podle přístrojů bez vnější orientace; 
horizontální let; změny výkonu pro zrychlení nebo 
zpomalení, udržování přímého a vodorovného letu; 
zatáčky při letu v hladině s náklonem 15° a 25° 
vlevo a vpravo; nalétnutí předem stanovených 
kurzů. 

0:30 hodin 

(vi) Úloha 10: 

opakování úlohy 9; navíc stoupání a klesání, 
udržování kurzu a rychlosti, přechod do 
horizontálního letu; stoupavé a klesavé zatáčky. 

0:45 hodin 

(vii) Úloha 11: 

postup podle přístrojů: 

(1) začátek úlohy, zpomalení na rychlost 
přiblížení, vztlakové klapky pro konfiguraci 
přiblížení; 

(2) počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo 
vpravo); 

(3) nalétnutí na opačný kurz, udržování 
nového kurzu po dobu 1 minuty; 

(4) standardní zatáčka, vysunutý podvozek, 
klesání 500 ft/min; 

(5) nalétnutí na počáteční kurz, udržování 
klesání (500 ft/min) a nového kurzu po 
dobu 1 minuty; 

(6) přechod do horizontálního letu, 1000 ft 
pod počáteční letovou hladinou; 

0:45 hodin 
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(7) zahájení opakování okruhu; 

(8) stoupání při nejlepší stoupací rychlosti. 

(viii) Úloha 12: 

opakování úlohy 9 a ostré zatáčky s náklonem 45°; 
vybrání z nezvyklých letových poloh. 

0:45 hodin 

(ix) Úloha 13: 

opakování úlohy 12. 0:45 hodin 

(x) Úloha 14: 

radionavigace s použitím VOR, NDB, nebo (je-li to 
možné) VDF; nalétnutí předem stanoveného QDM 
a QDR. 

0:45 hodin 

(xi) Úloha 15: 

opakování úlohy 9 a vybrání z nezvyklých letových 
poloh. 

0:45 hodin 

(xii) Úloha 16: 

opakování úlohy 9, zatáčky a změna hladiny 
a vybrání z nezvyklých letových poloh se 
simulovanou poruchou umělého horizontu nebo 
směrového setrvačníku. 

0:45 hodin 

(xiii) Úloha 17: 

rozpoznání a vybrání počínajícího přetažení a 
pádů. 

0:45 hodin 

(xiv) Úloha 18: 

opakování úloh (14), (16) a (17). 3:30 hodin 

(3) Výcvik ME 

Je-li požadován provoz ME letounu v úlohách 1 až 18, pak zahrnuje provoz letounu 
se simulací jednoho nepracujícího motoru a s vypnutím a opětovným spuštěním 
motoru. Před zahájením výcviku by měl mít žadatel splněnou typovou a třídní 
kvalifikaci, která je vhodná pro letoun použitý pro tuto zkoušku. 

 

F. Integrovaný kurz ATP/IR: vrtulníky 

(a) ATP/IR integrovaný kurz by měl trvat mezi12 a 36 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka. 

ZÁPOČET 

(b) Do záznamů o výcviku žadatele by měl být zapsán zápočet za nalétané hodiny. V případě, že 
pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může ATO určit, se schválením 
příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení nalétány na letounu nebo TMG, 
maximálně však 20 hodin. 
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(c) 750 hodin výuky může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 750 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    40 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  80 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  90 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  50 hodin 

(5) Meteorologie    60 hodin 

(6) Navigace    150 hodin 

(7) Provozní postupy   20 hodin 

(8) Letové zásady    30 hodin 

(9) Komunikace    30 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik je rozdělen do 4 fází: 

(1) Fáze 1:  

Letové úlohy až do prvního samostatného letu zahrnují celkem alespoň 12 hodin 
letového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulníku, včetně: 

(i) předletových postupů, určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
vrtulníku; 

(ii) provozu na letištích a letištním okruhu, zabránění srážce a bezpečnostního 
opatření; 

(iii) řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) vzletů a přistání, visení, zatáček s výhledem a obvyklými přechody z a do 
visení; 

(v) nouzových postupů, základů autorotace, simulované poruchy motoru, 
vyrovnání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem. 

(2) Fáze 2: 

Letové úlohy až k postupovému přezkoušení obecného ovládání a denní VFR 
navigace a k postupovému přezkoušení ze základů letu podle přístrojů. Tato fáze 
zahrnuje celkovou dobu letu alespoň 128 hodin včetně 73 hodin doby letu výcviku ve 
dvojím řízení a zahrnuje alespoň 5 hodin přeškolovacího výcviku za VFR na ME 
vrtulníku, 15 hodin samostatného letu a 40 hodin nalétaných ve funkci SPIC. Výuka a 
zkoušení obsahuje následující: 

(i) boční lety a couvání, otáčení na místě; 

(ii) vybrání v počáteční fázi vírového prstence; 
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(iii) autorotace pokročilá nebo s dotykem, simulovaná přistání s vysazeným 
motorem, nácvik vynucených přistání. Simulace nesprávné činnosti vybavení 
a nouzové postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, řízení, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(iv) ostré zatáčky; 

(v) přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, přistání a vzlety na šikmém 
terénu; 

(vi) provoz omezený výkonem a provoz v omezeném prostoru, včetně letů 
v nízkých hladinách na a z neupravených ploch; 

(vii) let výhradně podle základních letových přístrojů, včetně provedení zatáčky 
o 180° a vybírání nezvyklých poloh za účelem nasimulovat neúmyslné vlétnutí 
do mraků; 

(viii) navigační let s použitím vizuálních orientačních bodů, DR a radionavigační 
prostředky, diverzní postupy; 

(ix) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(x) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržení postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(xi) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
počasí pro let a užívání AIS; 

(xii) let v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC; 

(xiii) postupové přezkoušení z obecného ovládání, denní VFR navigace a základů 
letu podle přístrojů v souladu s Dodatkem 4 k Části-FCL, provedené FI, který 
není zapojen do výcviku žadatele. 

(3) Fáze 3: 

Letové úlohy až ke zkoušce dovednosti IR. Tato část zahrnuje celkem 40 hodin doby 
letu ve dvojím řízení podle přístrojů, včetně 10 hodin na ME vrtulníku s osvědčením 
pro provoz IFR. 

Výuka a zkoušky by měly obsahovat následující: 

(i) předletové postupy pro IFR lety, včetně použití letové příručky a příslušných 
ATS dokumentů při přípravě letového plánu IFR; 

(ii) postupy a manévry pro provoz IFR za normálních, mimořádných a nouzových 
podmínek, zahrnující alespoň: 

(A) přechod z letu za viditelnosti na let podle přístrojů po vzletu; 

(B) standardní odlety a přílety podle přístrojů; 

(C) postupy letu IFR na trati; 

(D) postupy vyčkávání; 

(E) přiblížení podle přístrojů až do stanovených minim; 

(F) postupy nezdařeného přiblížení; 

(G) přistání z přiblížení podle přístrojů; 

(H) obraty za letu a specifické letové vlastnosti; 

(I) úlohy letu podle přístrojů se simulací jednoho nepracujícího motoru. 
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(4) Fáze 4: 

Výuka v MCC by měla zahrnovat příslušné požadavky na výcvik stanovené 
v FCL.735.H a AMC1 FCL.735.A, FCL.735.H a FCL.735.As. 

Pokud není požadována typová kvalifikace pro MP vrtulníky při zakončení této části, 
mělo by být žadateli poskytnuto osvědčení o zakončení kurzu pro výcvik MCC. 

 

G. Integrovaný kurz ATP: vrtulníky 

(a) Integrovaný kurz ATP by měl trvat mezi 12 a 36 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka. 

ZÁPOČET 

(b) Do záznamů o výcviku žadatele by měl být zapsán zápočet za nalétané hodiny. V případě, že 
pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může ATO určit, se schválením 
příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení nalétány na letounu nebo TMG, 
maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 650 hodin výuky může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 650 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    30 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  70 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  65 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  40 hodin 

(5) Meteorologie    40 hodin 

(6) Navigace    120 hodin 

(7) Provozní postupy   20 hodin 

(8) Letové zásady    30 hodin 

(9) Komunikace    25 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik je rozdělen do 3 fází: 

(1) Fáze 1:  

Letové úlohy až do prvního samostatného letu zahrnují celkem alespoň 12 hodin 
letového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulníku, včetně: 

(i) předletových postupů, určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
vrtulníku; 

(ii) provozu na letištích a letištním okruhu, zabránění srážce a bezpečnostního 
opatření; 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

464 

(iii) řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) vzletů a přistání, visení, zatáček s výhledem a obvyklých přechodů z a do 
visení; 

(v) nouzových postupů, základů autorotace, simulované poruchy motoru, 
vyrovnání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem. 

(2) Fáze 2: 

Letové úlohy až k postupovému přezkoušení z obecného ovládání a denní VFR 
navigace a k postupovému přezkoušení ze základů létání podle přístrojů provedeného 
FI, který není zapojen do výcviku žadatele. Tato fáze zahrnuje celkovou dobu letu 
alespoň 128 hodin, včetně 73 hodin doby letu výcviku ve dvojím řízení a včetně 5 
hodin přeškolovacího výcviku za VFR na ME vrtulník, 15 hodin samostatného letu a 
40 hodin nalétaných ve funkci SPIC. Výuka a zkoušení obsahuje následující: 

(i) boční lety a couvání, otáčení na místě; 

(ii) vybrání v počáteční fázi vírového prstence; 

(iii) autorotace pokročilá nebo s dotykem, simulovaná přistání s vysazeným 
motorem, nácvik vynucených přistání. Simulace nesprávné činnosti vybavení 
a nouzové postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, řízení, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(iv) ostré zatáčky; 

(v) přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, přistání a vzlety na šikmém 
terénu; 

(vi) provoz omezený výkonem a provoz v omezeném prostoru, včetně letů 
v nízkých hladinách na a z neupravených ploch; 

(vii) 10 hodin letu výhradně podle základních letových přístrojů, včetně provedení 
zatáčky o 180° a vybírání nezvyklých poloh za účelem nasimulovat 
neúmyslné vlétnutí do mraků; 

(viii) navigační let s použitím vizuálních orientačních bodů, DR a radionavigační 
prostředky, diverzní postupy; 

(ix) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(x) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržování postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(xi) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS; 

(xii) let v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC; 

(xiii) postupové přezkoušení z obecného ovládání, denní VFR navigace a základů 
letu podle přístrojů v souladu s Dodatkem 4 k Části-FCL, provedené FI, který 
není zapojen do výcviku žadatele. 

(3) Fáze 3: 

Výuka v MCC zahrnuje příslušné požadavky na výcvik stanovené v FCL.735.H 
a AMC1 FCL.735.A, FCL.735.H a FCL.735.As. 

Pokud není požadována typová kvalifikace pro MP letouny při zakončení této části, 
bude žadateli poskytnuto osvědčení o zakončení kurzu pro výcvik MCC. 
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H. Modulový kurz teoretických znalostí ATP: vrtulníky 

(a) Cílem tohoto kurzu je vyškolit piloty, kteří neabsolvovali výuku teoretických znalostí 
v integrovaném kurzu, na úroveň teoretických znalostí nezbytnou pro ATPL. 

(b) Schválený kurz by měl zahrnovat metodickou práci v učebně a může zahrnovat použití 
takových zařízení, jako je interaktivní video, obrazová prezentace nebo prezentace 
s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média kurzů dálkového studia 
(korespondenčních), která byla schválena příslušným úřadem. Schválené kurzy dálkového 
studia (korespondenční) mohou být také nabízeny jako součást kurzu. 

(c) Modulový kurz ATP by měl trvat 18 měsíců. Tato doba může být prodloužena, pokud je ATO 
poskytován dodatečný výcvik. Letový výcvik a zkoušku dovedností je nutno dokončit v období 
platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí. 

 

I. Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL/IR: vrtulníky 

(a) Integrovaný kurz CLP/IR by měl trvat mezi 9 a 30 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka.  

ZÁPOČET 

(b) Do záznamů o výcviku žadatele by měl být zapsán zápočet za nalétané hodiny. V případě, že 
pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může ATO určit, se schválením 
příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení nalétány na letounu nebo TMG, 
maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 500 hodin výuky může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 500 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    30 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  50 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  60 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  15 hodin 

(5) Meteorologie    40 hodin 

(6) Navigace    100 hodin 

(7) Provozní postupy   10 hodin 

(8) Letové zásady    25 hodin 

(9) Komunikace    30 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK  

(d) Letový výcvik je rozdělen do 3 fází: 

(1) Fáze 1:  

Letové úlohy až do prvního samostatného letu. Tato část zahrnuje celkem alespoň 12 
hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulníku, včetně: 
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(i) předletových postupů: určení hmotnosti a vyvážení, prohlídka a ošetření 
vrtulníku; 

(ii) provozu na letištích a přistávacím okruhu, zabránění srážce a 
bezpečnostnímu opatření; 

(iii) řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) vzletů a přistání, visení, zatáček s výhledem a obvyklých přechodů z a do 
visení; 

(v) nouzových postupů, základní autorotace, simulované poruchy motoru, 
vyrovnání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem. 

(2) Fáze 2: 

Letové úlohy až k postupovému přezkoušení z obecného ovládání a denní VFR 
navigace provedeného FI, který není zapojen do výcviku žadatele, a k postupovému 
přezkoušení ze základů letu podle přístrojů. Tato část zahrnuje celkovou dobu letu 
alespoň 128 hodin včetně 73 hodin doby letu výcviku ve dvojím řízení a včetně 5 
hodin přeškolovacího výcviku za VFR na ME vrtulníku, 15 hodin samostatného letu a 
40 hodin nalétaných ve funkci SPIC. Výuka a zkoušení obsahuje následující: 

(i) boční lety a couvání, otáčení na místě; 

(ii) vybrání v počáteční fázi vírového prstence; 

(iii) autorotace pokročilá nebo s dotykem, simulovaná přistání s vysazeným 
motorem, nácvik vynucených přistání. Simulace nesprávné činnosti vybavení 
a nouzové postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, řízení, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(iv) ostré zatáčky; 

(v) přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, přistání a vzlety na šikmém 
terénu; 

(vi) provoz omezený výkonem a provoz v omezeném prostoru, včetně letů 
v nízkých hladinách na a z neupravených ploch; 

(vii) let výhradně podle základních letových přístrojů, včetně provedení zatáčky 
o 180° a vybírání nezvyklých poloh za účelem nasimulovat neúmyslné vlétnutí 
do mraků; 

(viii) navigační let s použitím vizuálních orientačních bodů, DR a radionavigační 
prostředky, diverzní postupy; 

(ix) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 

(x) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržování postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(xi) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS; 

(xii) let v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC; 

(xiii) postupové přezkoušení z obecného ovládání, denní VFR navigace a základů 
letu podle přístrojů v souladu s Dodatkem 4 k Části-FCL, provedené FI, který 
není zapojen do výcviku žadatele. 
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(3) Fáze 3: 

Letové úlohy až k zkoušce dovednosti pro IR. Tato část zahrnuje celkem 40 hodin 
doby letu ve dvojím řízení podle přístrojů, včetně 10 hodin na ME vrtulníku 
s osvědčením pro provoz IFR. 

Výuka a zkoušky by měly obsahovat následující: 

(i) předletové postupy pro IFR lety, včetně použití letové příručky a příslušných 
ATS dokumentů při přípravě letového plánu IFR; 

(ii) postupy a manévry pro provoz IFR za normálních, mimořádných a nouzových 
podmínek, zahrnujících alespoň: 

(A) přechod z letu za viditelnosti na let podle přístrojů po vzletu; 

(B) standardní odlety a přílety podle přístrojů; 

(C) postupy letu IFR na trati; 

(D) postupy vyčkávání; 

(E) přiblížení podle přístrojů až do stanovených minim; 

(F) postupy nezdařeného přiblížení; 

(G) přistání z přiblížení podle přístrojů; 

(H) obraty za letu a specifické letové vlastnosti; 

(I) úlohy letu podle přístrojů se simulací jednoho nepracujícího motoru. 

 

J. Integrovaný kurz pro získání průkazu CPL: vrtulníky 

(a) Integrovaný kurz CPL by měl trvat mezi 9 a 24 měsíci. Tato doba může být prodloužena, 
pokud je ATO poskytován dodatečný letový výcvik nebo pozemní výuka. 

ZÁPOČET 

(b) Do záznamů o výcviku žadatele by měl být zapsán zápočet za nalétané hodiny. V případě, že 
pilot-žák není držitelem průkazu způsobilosti pilota, může ATO určit, se schválením 
příslušného úřadu, že budou některé úlohy ve dvojím řízení nalétány na letounu nebo TMG, 
maximálně však 20 hodin. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 350 hodin výuky může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

Těchto 350 hodin výuky by mělo být rozděleno, tak aby měl každý předmět minimální počet 
hodin: 

(1) Letecký zákon    25 hodin 

(2) Obecné znalosti o letadle  30 hodin 

(3) Provedení a plánování letu  25 hodin 

(4) Lidská výkonnost a omezení  10 hodin 

(5) Meteorologie    30 hodin 

(6) Navigace    55 hodin 
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(7) Provozní postupy     8 hodin 

(8) Letové zásady    20 hodin 

(9) Komunikace    10 hodin 

Další rozdělení hodin může být dohodnuto s příslušným úřadem a ATO. 

LETOVÝ VÝCVIK  

(d) Letový výcvik je rozdělen do 2 fází: 

(1) Fáze 1:  

Letové úlohy až do prvního samostatného letu. Tato část zahrnuje celkem alespoň 12 
hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve vrtulníku, včetně: 

(i) předletových postupů: určení hmotnosti a vyvážení, prohlídky a ošetření 
vrtulníku; 

(ii) provozu na letištích a letištním okruhu, zabránění srážce a bezpečnostního 
opatření; 

(iii) řízení vrtulníku podle vnějších vizuálních orientačních bodů; 

(iv) vzletů a přistání, visení, zatáček s výhledem a obvyklých přechodů z a do 
visení; 

(v) nouzových postupů, základní autorotace, simulovaných poruch motoru, 
vyrovnání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem. 

(2) Fáze 2: 

Letové úlohy až k postupovému přezkoušení z obecného ovládání a denní VFR 
navigace provedeného FI, který není zapojen do výcviku žadatele, a k postupovému 
přezkoušení ze základů letu podle přístrojů. Tato část zahrnuje celkovou dobu letu 
alespoň 123 hodin, včetně 73 hodin doby letu výcviku ve dvojím řízení, 15 hodin 
samostatného letu a 35 hodin nalétaných ve funkci SPIC. Výuka a zkoušení obsahuje 
následující: 

(i) boční lety a couvání, otáčení na místě; 

(ii) vybrání v počáteční fázi vírového prstence; 

(iii) autorotace pokročilá nebo s dotykem, simulovaná přistání s vysazeným 
motorem, nácvik vynucených přistání. Simulace nesprávné činnosti vybavení 
a nouzové postupy vztahující se k nesprávným činnostem motorů, řízení, 
elektrických a hydraulických okruhů; 

(iv) ostré zatáčky; 

(v) přechody, rychlá zastavení, obraty po větru, přistání a vzlety na šikmém 
terénu; 

(vi) provoz omezený výkonem a provoz v omezeném prostoru, včetně letů 
v nízkých hladinách na a z neupravených ploch; 

(vii) let výhradně podle základních letových přístrojů, včetně provedení zatáčky 
o 180° a vybírání nezvyklých poloh za účelem nasimulovat neúmyslné vlétnutí 
do mraků; 

(viii) navigační let s použitím vizuálních orientačních bodů, DR a radionavigační 
prostředky, diverzní postupy; 

(ix) provoz na letišti a letištním okruhu na rozlišných letištích; 
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(x) provoz na, z a přes řízená letiště, dodržování postupů ATS, R/T postupů 
a frazeologie; 

(xi) znalost uspořádání meteorologické přípravy, vyhodnocení meteorologických 
podmínek pro let a užívání AIS; 

(xii) let v noci včetně vzletů a přistání ve funkci PIC; 

(xiii) postupové přezkoušení z obecného ovládání, denní VFR navigace a základů 
letu podle přístrojů v souladu s Dodatkem 4 k Části-FCL, provedené FI, který 
není zapojen do výcviku žadatele. 

 

K. Modulový kurz pro získání průkazu CPL: vrtulníky 

(a) Modulový kurz CPL by měl trvat 18 měsíců. Tato doba může být prodloužena, pokud je ATO 
poskytován dodatečný výcvik. Letový výcvik a zkoušku dovedností je nutno dokončit v období 
platnosti osvědčení o úspěšném absolvování zkoušek teoretických znalostí. 

(b) Schválený kurz by měl zahrnovat metodickou práci v učebně a může zahrnovat použití 
takových zařízení, jako je interaktivní video, obrazová prezentace nebo prezentace 
s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média kurzů dálkového studia 
(korespondenčních), která byla schválena příslušným úřadem. Schválené kurzy dálkového 
studia (korespondenční) mohou být také nabízeny jako součást kurzu. 

TEORETICKÉ ZNALOSTI 

(c) 250 hodin výuky může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

LETOVÝ VÝCVIK 

(d) Letový výcvik zahrnuje následující položky. Doba letu vymezená pro každou úlohu je na 
zvážení FI pod podmínkou, že nejméně 5 hodin doby letu bude věnováno přeletům. 

VÝCVIK LETU ZA VIDITELNOSTI 

(e) V rámci celkové doby výcviku ve dvojím řízení může žadatel absolvovat během fáze výcviku 
za viditelnosti až 5 hodin na FFS nebo FTD 2, 3 nebo FNPT II, III pro vrtulník. 

(1) předletové postupy: určení hmotnosti a vyvážení, prohlídka a ošetření vrtulníku; 

(2) změny rychlosti ve vodorovném letu, stoupání, klesání, zatáčky, základy autorotace, 
používání seznamu kontrol povinných úkonů, předcházení srážkám a kontrolní 
postupy; 

(3) vzlety a přistání, letištní okruh, přiblížení, simulované poruchy motoru při letu na 
okruhu. Boční lety a couvání a otáčení na místě ve visu; 

(4) vybrání v počáteční fázi vírového prstence; 

(5) pokročilá autorotace pokrývající rychlostní rozsah od nízké rychlosti po maximální 
hranici a obraty v autorotaci (180°, 360° a „S“ zatáčky), simulovaná přistání 
s vysazeným motorem; 

(6) výběr ploch pro nouzové přistání, simulovaná nouzová situace a následující 
autorotace na danou plochu a ostré zatáčky o náklonu 30° a 45°; 

(7) obraty v nízkých hladinách a rychlá zastavení; 

(8) přistání, vzlety a přechody do a z visu kurzem po větru; 

(9) přistání a vzlety ze šikmého nebo nerovného terénu; 
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(10) přistání a vzlety s omezeným výkonem; 

(11) lety v nízkých hladinách na a z omezených přistávacích ploch; 

(12) navigační lety používající navigace výpočtem a radionavigačních prostředků, 
plánování letu žadatelem, podání letového plánu ATC, vyhodnocení dokumentace 
z meteorologické přípravy, NOTAM apod.; R/T postupy a frazeologie, zjišťování 
polohy radionavigačními prostředky; provoz z, na a přes řízená letiště, dodržování 
ATS postupů pro lety VFR, simulovaná ztráta radiového spojení, zhoršení počasí, 
postupy letu na náhradní letiště; poloha přistávacích ploch mimo letiště a simulované 
přiblížení. 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

(f) Maximálně 5 hodin z následujících úloh může být splněno FS, FTD nebo na FNPT. Letový 
výcvik by měl být proveden v VMC s použitím vhodných způsobů simulace IMC pro žáka. 

(1) Úloha 1: 

Let podle přístrojů bez vizuálních orientačních bodů. Provádění změn rychlosti ve 
vodorovném letu, dodržování nadmořské výšky letu (letové hladiny, kurzy), pravé a 
levé vodorovné zatáčky stupně 1 a náklonu 30°; vyrovnání náklonu v předem 
určených kurzech. 

(2) Úloha 2: 

Opakování úlohy 1; navíc stoupání a klesání, dodržování kurzu a rychlosti, přechod 
do horizontálního letu; stoupavé a klesavé zatáčky. 

(3) Úloha 3: 

Opakování úlohy 1 a vybírání nezvyklých poloh. 

(4) Úloha 4: 

Radionavigace. 

(5) Úloha 5: 

Opakování úlohy 1; a zatáčky s použitím záložního magnetického kompasu a 
záložního umělého horizontu (pokud jsou součástí vybavení). 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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GM1 k Dodatku 3; Dodatku 6; FCL.735.H 

PŘEHLED ZÁPOČTŮ SYNTETICKÉHO LETOVÉHO VÝCVIKU PRO VÝCVIK VE DVOJÍM ŘÍZENÍ 
V KURZECH LETOVÉHO VÝCVIKU PRO VRTULNÍK 

 

Integrovaný ATPL(H)/IR Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

Za viditelnosti 
včetně výcviku 
ME T/R 

75 hod. 15 hod. 40 hod. 130 hod. 30 hod. FFS úroveň C/D 
nebo 25 hod. FTD 2, 3 
nebo 20 hod. FNPT II/III 

Základní podle 
přístrojů 

10 hod. - - 10 hod. 

Výcvik 
přístrojové 
kvalifikace 

40 hod. -  40 hod. 

20 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 nebo FNPT II/III nebo 
10 hod. alespoň na FNPT 
I 

MCC 15 hod. - - 15 hod. 15 hodin FFS nebo 
FTD 2, 3 (MCC) nebo 
FNPT II/III (MCC) 

Celkem 140 hod. 55 hod. 195 hod. 65 hod. FFS nebo 60 hod. 
FTD 2, 3 nebo 55 hod. 
FNPT II/III nebo 10 hod. 
alespoň na FNPT I 

Integrovaný ATPL(H)/VFR Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

Za viditelnosti 
včetně výcviku 
ME T/R 

75 hod. 15 hod. 40 hod. 130 hod. 30 hod. FFS úroveň C/D 
nebo 25 hod. FTD 2, 3 
nebo 20 hod. FNPT II/III 

Základní podle 
přístrojů 

10 hod. - - 10 hod. 5 hod. alespoň na FNPT I 

MCC/VFR 10 hod. - - 10 hod. 10 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 (MCC) nebo 
FNPT II/III (MCC) 

Celkem 95 hod. 55 hod. 150 hod. 40 hod. FFS nebo 35 hod. 
FTD 2, 3 nebo 30 hod. 
FNPT II/III nebo 5 hod. 
alespoň na FNPT I 

Integrovaný CLP(H)/IR Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

Za viditelnosti 
včetně výcviku 
ME T/R 

75 hod. 15 hod. 40 hod. 130 hod. 30 hod. FFS úroveň C/D 
nebo 25 hod. FTD 2, 3 
nebo 20 hod. FNPT II/III 

Základní podle 
přístrojů 

10 hod. - - 10 hod. 

Výcvik 
přístrojové 
kvalifikace 

40 hod - - 40 hod. 

20 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 nebo FNPT II/III nebo 
10 hod. alespoň na 
FNPT I 
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Celkem 125 hod. 55 hod. 180 hod. 50 hod. FFS úroveň C/D 
nebo 45 hod. FTD 2, 3 
nebo 40 hod. FNPT II/III 
nebo 10 hod. alespoň na 
FNPT I 

Integrovaný CPL(H) Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

Za viditelnosti 
včetně výcviku  

75 hod. 15 hod. 35 hod. 125 hod. 30 hod. FFS úroveň C/D 
nebo 25 hod. FTD 2, 3 
nebo 20 hod. FNPT II/III 

Základní podle 
přístrojů 

10 hod. - - 10 hod. 5 hod. alespoň na FNPT I 

Celkem 85 hod. 50 hod. 135 hod. 35 hod. FFS nebo 30 hod. 
FTD 2, 3 nebo 25 hod. 
FNPT II/III nebo 5 hod. 
alespoň na FNPT I 

Modulární CPL(H) Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

Za viditelnosti 
včetně výcviku  

20 hod. - - 20 hod. 5 hod. FFS nebo FTD 2, 3 
nebo FNPT II/III  

Základní podle 
přístrojů 

10 hod. -. - 10 hod. 5 hod. alespoň na FNPT I 

Celkem 30 hod. - - 30 hod. 10 hod. FFS nebo FTD 
2, 3 nebo FNPT II/III nebo 
5 hod. alespoň na FNPT I 

Modulární IR(H) Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

SE  50 hod. - - 50 hod. 35 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 nebo FNPT II/III nebo 20 
hod. FNPT I (H) nebo (A) 

ME 55 hod. - - 55 hod. 40 hod. FFS; FTD 2, 3, 
FNPT II/III nebo 20 hod. 
FNPT I (H) nebo (A) 

MCC(H) Zápočet na FSTD 

 Ve dvojím řízení Samostatně SPIC Celkem FFS; FTD; FNPT 

MCC/IR 20 hod. - - 20 hod. 20 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 (MCC) nebo 
FNPT II/III (MCC) 

MCC/VFR 15 hod. - - 15 hod. 15 hod. FFS nebo FTD 2, 
3 (MCC) nebo 
FNPT II/III (MCC) 

MCC/IR pro 
držitele 
MCC/VFR 

5 hod. - - 5 hod. 5 hod. FFS nebo FTD 2, 3 
(MCC) nebo 
FNPT II/III (MCC) 

Poznámka: V této tabulce se zápočty FSTD vztahují k FSTD vrtulníků, pokud není uvedeno jinak. 
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GM1 k Dodatku 5  Integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazu MPL 

VŠEOBECNĚ 

(a) Obecně řečeno se od držitele MPL očekává, že je schopen dokončit přeškolovací kurz 
provozovatelů letecké dopravy s vysokou pravděpodobností úspěchu a v čase normálně 
vyhrazeném pro tuto fázi. Standard odpovídá tomu, co se očekává od absolventů 
integrovaného kurzu ATP(A), kteří dokončili výcvik pro typovou kvalifikaci. 

(b) Obecný přístup je použít stávající integrovaný výcvikový kurz ATP(A) jako základ a postupně 
zavádět integrovaný výcvikový kurz MPL, přesněji řečeno přecházet ze skutečného letu 
k simulovanému letu. 

(c) Tento přechod by měl být organizován způsobem, který je podobný přístupu použitému pro 
ETOPS. Postupné rozvíjení výcvikové osnovy postupně zavádí vyšší úroveň simulovaného 
letu a omezení skutečného letu. Změna z jedné verze k následující by se měla uskutečnit až 
po získání dostatečné praxe a analýze a zhodnocení výsledků, včetně těch z přeškolovacích 
kurzů provozovatele letecké dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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SCHÉMA VÝCVIKU MPL 

(d) Následující schéma by mělo být použito: 

Schéma výcviku MPL 

Minimálně 240 hodin výcviku včetně „řídícího pilota“ (PF) a „neřídícího pilota“ (PNF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze výcviku 

Fáze 4 – pokročilá 
Výcvik pro získání typové 
kvalifikace v prostředí 
zaměřeném na leteckou 
dopravu. 

In
te

g
ro

va
n

é 
p

ri
n

ci
p

y 
T

E
M

 

Fáze 3 – středně 
pokročilá 
Použití vícečlenného 
provozu na ME 
turbínovém letounu 
s vysokou výkonností 

Body výcviku 

 CRM 
 výcvik přistání 
 všechny druhy počasí 
 LOFT 
 mimořádné postupy 
 normální postupy 

 CRM 
 LOFT 
 mimořádné postupy 
 normální postupy 
 vícečlenná posádka 
 let podle přístrojů 

Prostředky výcviku letu a simulovaného letu 
- Minimální požadovaná úroveň - 

 CRM 
 PF/PNF doplnění 
 IFR navigační let 
 let podle přístrojů 

Fáze 1 – hlavní letové 
dovednosti 
Specifický základní 
jednopilotní výcvik 
v letounu 

Fáze 2 – základní 
Úvod do vícečlenného 
provozu a letu podle 
přístrojů. 

12 vzletů a 
přistání jako PF 

 
PF/PNF 

Letoun: 
ME 
Osvědčená vícečlenná posádka 

 
FSTD 
FS úroveň D nebo C + 
ATC simulace 

 CRM 
 VFR navigační let 
 samostatný let 
 základní let podle přístrojů 
 principy letu 
 postupy v pilotním prostoru 
 zvládání nezvyklých poloh 
 let v noci 

PF/PNF 

PF/PNF 

Letoun: 
SE nebo ME 

 
FSTD: 
FNPT I / BITD 

Letoun: 
SE nebo ME 

 
FSTD: 
FNPT II + MCC 

FSTD: 
představující ME turbínový 
letoun, který má být provozován 
s druhým pilotem a 
kvalifikovaný na standard 
odpovídající úrovni B + simulaci 
ATC 

 CBT 
 e-learning 
 trenažér částečných 

úkolů 
 učebna 
 

PF 

Prostředky pozemního 
výcviku 
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VÝUKA TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ 

(e) 750 hodin výuky teoretických znalostí může zahrnovat práci v učebně, interaktivní video, 
obrazovou prezentaci nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik 
a jiná média ve vhodném poměru, která byla schválena příslušným úřadem. 

CELKY KVALIFIKOVANOSTI, PRVKY KVALIFIKOVANOSTI A KRITÉRIA VÝKONNOSTI 

(f) Uplatňování zásad lidské výkonnosti, včetně zásad zvládání hrozeb a chyb: 

(1) spolupráce; 

(2) dovednosti vedení a řízení; 

(3) uvědomování si situace; 

(4) tvorba rozhodnutí. 

Tyto kategorie chování mají pomoci účinnému využití všech dostupných zdrojů k dosažení 
bezpečného a účinného provozu. 

Tyto kategorie chování mohou být přizpůsobeny a rozšířeny o témata jako komunikace a použití 
automatizace, jestliže je to považováno za související s vývojem učebního plánu. 

(g) Provedení pozemního provozu letadla a předletové činnosti 

Seznam prků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

povinnost pozorování a hodnocení 
uspokojivé (U)/ 
neuspokojivé (N) 

(2) provedení povinnosti odbavení: 

(i) ověřuje technické podmínky letadla, 
včetně přiměřeného použití MEL; 

PF/PNF 
 

(ii) kontroluje technické věstníky a zprávy; PF/PNF  

(iii) stanovuje provozní prostředí a 
případné počasí; 

PF/PNF 
 

(iv) stanovuje vliv počasí na výkonnost 
letadla; 

PF/PNF 
 

(v) uplatňuje plánování letu a postupy 
nakládání; 

PF/PNF 
 

(vi) stanovuje požadavek na palivo; PF/PNF  

(vii) vyplňuje letový plán ATS (je-li 
požadováno). 

PF/PNF 
 

(3) poskytování předletové instruktáže letové posádce a palubním průvodčím: (U) 
nebo (N) 

(i) poučil letovou posádku ve všech 
příslušných záležitostech; 

PF 
 

(ii) poučil palubní průvodčí ve všech PF  
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příslušných záležitostech. 

(4) provedení předletových prohlídek a přípravy v pilotním prostoru:  (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje letovou způsobilost letadla; PF  

(ii) provádí přípravu v pilotním prostoru 
a předletové instruktáže; 

PF/PNF 
 

(iii) provádí inicializaci FMS, vkládání dat 
potvrzování dat; 

PF/PNF 
 

(iv) optimalizuje a kontroluje výkonnost pro 
vzlet a výpočet údajů pro vzlet. 

PF/PNF 
 

(5) provedení spuštění motoru:  (U) nebo (N) 

(i) žádá o, přijímá potvrzení a kontroluje 
povolení ATC; 

PF 
 

(ii) provádí postup spouštění motoru; PF/PNF  

(iii) používá standardní spojovací postupy 
s pozemním personálem a ATC. 

PF/PNF 
 

(6) provedení pojíždění:  (U) nebo (N) 

(i) přijímá, kontroluje a dodržuje povolení 
k pojíždění; 

PNF 
 

(ii) pojíždí letadlem včetně použití vnějšího 
osvětlení; 

PF 
 

(iii) dodržuje povolení pro pojíždění; PF/PNF  

(iv) udržuje sledovanost okolí kvůli 
konfliktnímu provozu a překážkám; 

PF/PNF 
 

(v) obsluhuje tah, brzdy a řízení; PF  

(vi) provádí příslušné instruktáže; PF  

(vii) používá standardní spojovací postupy 
s pozemním personálem a ATC; 

PNF 
 

(viii) dokončuje standardní provozní postupy 
a seznamy kontrol povinných úkonů; 

PF/PNF 
 

(ix) aktualizuje a potvrzuje data FMS; PF/PNF  

(x) reaguje na změny ve výkonnosti a na 
odletové tratě; 

PF/PNF  

(xi) provádí postupy odmrazování nebo 
proti námraze. 

PF/PNF  

(7) zvládání mimořádných a nouzových situací: (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  
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(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF  

(8) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností:  (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(ii) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
 

(iii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné. 

PF/PNF 
 

(h) Provedení vzletu 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) provedení předvzletové a předodletové přípravy:  (U) nebo (N) 

(i) kontroluje a potvrzuje povolení vstupu 
na dráhu; 

PF/PNF  

(ii) kontroluje správný výběr dráhy; PF/PNF  

(iii) potvrzuje platnost údajů výkonnosti; PF/PNF  

(iv) kontroluje zda sektor přiblížení a dráha 
jsou volné; 

PF/PNF  

(v) potvrzuje všechny seznamy kontrol 
a dokončení příprav pro vzlet; 

PF/PNF  

(vi) s letadlem vstupuje na osu dráhy bez 
ztráty vzdálenosti; 

PF  

(vii) kontroluje počasí v odletovém sektoru; PF/PNF  

(viii) kontroluje stav dráhy a vítr. PF/PNF  

(3) provedení rozjezdu:  (U) nebo (N) 

(i) zvyšuje vzletový tah; PF  

(ii) kontroluje parametry motoru; PNF  

(iii) kontroluje ukazatele vzdušné rychlosti; PF/PNF  

(iv) zastavuje na ose dráhy. PF  

(4) provedení přechodu na let IFR:  (U) nebo (N) 

(i) uplatňuje postupy při V1; PF/PNF  

(ii) nadzdvihuje při Vr do polohy 
s počátečním podélným sklonem; 

PF 
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(iiii) stanovuje počáteční polohu s nulovým 
příčným sklonem; 

PF 
 

(iv) zasouvá přistávací zařízení PNF  

(v) udržuje rychlost počátečního stoupání. PF  

(5) provedení počátečního stoupání do nadmořské výšky zasunutí vztlakových klapek: 
 (U) nebo (N) 

(i) přidává výkon pro stoupání; PF  

(ii) upravuje polohu pro zrychlení; PF  

(iii) volí nastavení vztlakových klapek 
podle tabulky rychlosti s vysunutými 
vztlakovými klapkami; 

PF/PNF 
 

(iv) sleduje omezení rychlosti; PF  

(v) provádí úkony dle příslušných 
seznamů kontrol povinných úkonů. 

PF/PNF 
 

(6) provedení přerušeného vzletu:  (U) nebo (N) 

(i) identifikuje situaci, která vyžaduje 
přerušení vzletu; 

PF 
 

(ii) uplatňuje postup přerušeného vzletu; PF  

(iii) vyhodnocuje potřebu evakuování 
letadla. 

PF/PNF 
 

(7) provedení navigace:  (U) nebo (N) 

(i) dodržuje odletové povolení; PF  

(ii) dodržuje publikované postupy pro 
odlet, např. rychlosti; 

PF 
 

(iii) sleduje přesnost navigace; PF/PNF  

(iv) komunikuje a spolupracuje s ATC. PNF  

(8) zvládání mimořádných a nouzových situací:  (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(i) Provedení stoupání 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) provedení standardního odletu podle přístrojů/traťové navigace:  (U) nebo (N) 
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(i) dodržuje povolení odletu a postupy; PF  

(ii) prokazuje uvědomování si terénu; PF/PNF  

(iii) sleduje přesnost navigace; PF/PNF  

(iv) přizpůsobuje let počasí a podmínkám 
provozu; 

PF 
 

(v) komunikuje a spolupracuje s ATC; PNF  

(vi) sleduje minimální nadmořskou výšku; PF/PNF  

(vii) volí přiměřenou úroveň automatizace; PF  

(viii) dodržuje postupy pro nastavení 
výškoměru. 

PF/PNF 
 

(3) dokončení postupů pro stoupání a úkonů dle seznamů kontrol povinných úkonů:
 (U) nebo (N) 

(i) provádí úkony vzletu; PF/PNF  

(ii) potvrzuje a kontroluje podle seznamů 
kontrol povinných úkonů. 

PF/PNF 
 

(4) upravení rychlosti stoupání, stoupavosti a nadmořské výšky cestovního letu: 
 (U) nebo (N) 

(i) rozpoznává potřebu změny rychlosti, 
stoupavosti, výšky cestovního letu; 

PF 
 

(ii) volí a udržuje přiměřenou rychlost 
stoupání nebo stoupavost; 

PF 
 

(iii) volí optimální hladinu cestovního letu. PF/PNF  

(5) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů: (U) nebo (N) 

(i) sleduje činnost všech systémů; PF/PNF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PF/PNF  

(6) zvládání mimořádných a nouzových situací:  (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(7) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností:  (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(ii) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
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(iii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné. 

PF 
 

(j) Provedení cestovního letu 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) sledování přesnosti navigace:  (U) nebo (N) 

(i) prokazuje přiměřenou znalost prostoru; PF/PNF  

(ii) prokazuje přiměřenou znalost trati; PF/PNF  

(iii) naviguje podle letového plánu 
a povolení; 

PF 
 

(iv) přizpůsobuje let počasí a podmínkám 
provozu; 

PF 
 

(v) komunikuje a spolupracuje s ATC; PNF  

(vi) sleduje minimální nadmořskou výšku; PF/PNF  

(vii) používá všechny prostředky 
automatizace. 

PF 
 

(3) sledování postupu letu:  (U) nebo (N) 

(i) volí optimální rychlost; PF  

(ii) volí optimální hladinu cestovního letu; PF  

(iii) sleduje a kontroluje stav paliva; PF/PNF  

(iv) rozpoznává potřebu pro možný let na 
náhradní letiště; 

PF/PNF 
 

(v) vytváří plán pro neočekávaný let na 
náhradní letiště, je-li vyžadováno. 

PF/PNF 
 

(4) provedení plánování klesání a přiblížení:  (U) nebo (N) 

(i) kontroluje počasí na cílovém 
a náhradním letišti; 

PF/PNF 
 

(ii) kontroluje dráhu v používání a postupy 
pro přiblížení; 

PF/PNF 
 

(iii) nastavuje příslušné FMS; PNF  

(iv) kontroluje přistávací hmotnost 
a požadovanou délku přistání; 

PNF 
 

(v) kontroluje MEA, MGA a MSA; PF/PNF  

(vi) zjišťuje nejvyšší bod klesání. PF  

(5) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů: (U) nebo (N) 
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(i) sleduje činnost všech systémů; PF/PNF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PNF  

(6) zvládání mimořádných a nouzových situací: (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF  

(7) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností: (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(ii) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
 

(iii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné. 

PF 
 

(k) Provedení klesání 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) zahájení a zvládání klesání: (U) nebo (N) 

(i) začíná klesání podle povolení ATC 
nebo v optimálním bodě pro klesání; 

PF 
 

(ii) volí optimální rychlost klesání; PF  

(iii) upravuje rychlost podle aktuálních 
podmínek prostředí; 

PF 
 

(iv) rozpoznává potřebu úpravy dráhy 
klesání; 

PF 
 

(v) dle potřeby upravuje dráhu letu; PF  

(vi) využívá všechny prostředky informací 
o klesání z FMS. 

PF 
 

(3) sledování a provedení traťového letu a navigace ke klesání: (U) nebo (N) 

(i) dodržuje příletové povolení a postupy; PF  

(ii) prokazuje uvědomování si terénu; PF/PNF  

(iii) sleduje přesnost navigace; PF/PNF  

(iv) přizpůsobuje let počasí a podmínkám 
provozu; 

PF 
 

(v) komunikuje a spolupracuje s ATC; PNF  



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

482 

(vi) sleduje minimální nadmořskou výšku; PF/PNF  

(vii) volí přiměřenou úroveň automatizace; PF  

(viii) dodržuje postupy pro nastavení 
výškoměru. 

PF/PNF 
 

(4) přeplánování a aktualizace přípravy pro přiblížení: (U) nebo (N) 

(i) opakovaně kontroluje počasí na 
cílovém letišti a dráze v používání; 

PNF 
 

(ii) dle potřeby provádí přípravu nebo 
aktualizuje přípravu na přiblížení podle 
přístrojů a přistání; 

PF 
 

(iii) dle potřeby přeprogramovává FMS; PNF  

(iv) opakovaně kontroluje stav paliva. PF/PNF  

(5) provedení vyčkávání: (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje požadavek vyčkávání; PF/PNF  

(ii) programuje FMS pro vyčkávací 
obrazec; 

PNF 
 

(iii) vstupuje na a sleduje vyčkávací 
obrazec; 

PF 
 

(iv) vyhodnocuje potřebu paliva 
a stanovuje maximální dobu vyčkávání;

PF/PNF 
 

(v) přezkoumává potřebu pro let na 
náhradní letiště; 

PF/PNF 
 

(vi) zahajuje let na náhradní letiště. PF  

(6) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů: (U) nebo (N) 

(i) sleduje činnost všech systémů; PF/PNF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PF/PNF  

(7) zvládání mimořádných a nouzových situací: (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(8) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností: (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(ii) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
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(iii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné. 

PF 
 

(l) Provedení přiblížení 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) provedení přiblížení obecně: (U) nebo (N) 

(i) provádí přiblížení podle postupů 
a situace; 

PF 
 

(ii) volí přiměřenou úroveň nebo režim 
automatizace; 

PF 
 

(iii) volí optimální dráhu přiblížení; PF  

(iv) plynule a koordinovaně ovládá řízení; PF  

(v) provádí snižování rychlosti a vysouvání 
vztlakových klapek; 

PF/PNF 
 

(vi) provádí příslušné úkony dle seznamů 
kontrol; 

PF/PNF 
 

(vii) zahajuje závěrečné klesání; PF  

(viii) dosahuje kritérií pro stabilizovaná 
přiblížení; 

PF 
 

(ix) zajišťuje dodržování minim; PF/PNF  

(x) dle potřeby zahajuje opakování okruhu; PF  

(xi) zvládá přechod na úsek vizuálního 
přiblížení. 

PF 
 

(3) provedení přesného přiblížení: (U) nebo (N) 

(i) provádí přiblížení ILS; PF  

(ii) provádí přiblížení MLS. PF  

(4) provedení nepřesného přístrojového přiblížení: (U) nebo (N) 

(i) provádí přiblížení VOR; PF  

(ii) provádí přiblížení NDB; PF  

(iii) provádí přiblížení SRE; PF  

(iv) provádí přiblížení GNSS; PF  

(v) provádí přiblížení kurzovým majákem 
ILS; 

PF 
 

(vi) provádí přiblížení zadním paprskem 
kurzového majáku ILS. 

PF 
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(5) provedení přiblížení s vizuální orientací podle země: (U) nebo (N) 

(i) provádí standardní vizuální přiblížení; PF  

(ii) provádí přiblížení okruhem. PF  

(6) sledování postupu letu: (U) nebo (N) 

(i) zabezpečuje přesnost navigace; PF/PNF  

(ii) komunikuje s ATC a členy posádky; PNF  

(iii) sleduje stav paliva. PF/PNF  

(7) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů: (U) nebo (N) 

(i) sleduje činnost všech systémů; PF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PF  

(8) zvládání mimořádných a nouzových situací: (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(9) provedení nezdařeného přiblížení a opakování okruhu: (U) nebo (N) 

(i) zahajuje postup opakování okruhu; PF  

(ii) naviguje podle postupu pro nezdařené 
přiblížení; 

PF 
 

(iii) provádí úkony dle příslušných 
seznamů kontrol povinných úkonů; 

PF/PNF 
 

(iv) zahajuje přiblížení nebo let na 
náhradní letiště po opakování okruhu; 

PF 
 

(v) komunikuje s ATC a členy posádky. PNF  

(10) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností: (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(ii) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
 

(iii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné; 

PF 
 

(iv) zahajuje postup opakování okruhu. PF  

(m) Provedení přistání 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 
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(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) přistání letadla: (U) nebo (N) 

(i) během vizuálního přiblížení udržuje 
dráhu stabilizovaného přiblížení; 

PF 
 

(ii) rozpoznává a jedná podle měnících se 
podmínek pro úsek změny směru větru 
nebo střihu větru; 

PF 
 

(iii) zahajuje podrovnání; PF  

(iv) řídí tah; PF  

(v) dosahuje dosednutí v dotykové zóně 
na ose; 

PF 
 

(vi) potlačuje příďový podvozek; PF  

(vii) udržuje letadlo v ose; PF  

(viii) provádí postupy po dosednutí; PF  

(ix) používá přiměřené brzdění a zpětný 
tah; 

PF 
 

(x) uvolňuje dráhu v pojížděcí rychlosti. PF  

(3) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů:  (U) nebo (N) 

(i) sleduje činnost všech systémů; PF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PF  

(4) zvládání mimořádných a nouzových situací:  (U) nebo (N) 

(i) zjišťuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(n) Provedení činností po přistání a poletový provoz 

Seznam prvků kvalifikovanosti a kritérií výkonnosti: 

(1) předvedení přístupů a chování přiměřených k bezpečnému provedení letu, včetně 
rozpoznávání a zvládání potenciálních hrozeb a chyb; 

(2) provedení pojíždění a parkování: (U) nebo (N) 

(i) přijímá, kontroluje a dodržuje povolení 
pro pojíždění; 

PNF 
 

(ii) pojíždí letadlem, včetně použití 
vnějšího osvětlení; 

PF 
 

(iii) řídí rychlost pojíždění; PF/PNF  
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(iv) udržuje letadlo v ose; PF  

(v) udržuje sledovanost okolí kvůli 
konfliktnímu provozu a překážkám; 

PF 
 

(vi) zjišťuje parkovací stání; PF/PNF  

(vii) následuje pokyny řídícího odbavovací 
plochy; 

PF/PNF 
 

(viii) uplatňuje postupy parkování a vypnutí 
motoru; 

PF 
 

(ix) provádí úkony dle příslušných 
seznamů kontrol povinných úkonů. 

PF/PNF 
 

(3) provedení poletové činnosti letadla: (U) nebo (N) 

(i) komunikuje s pozemním personálem a 
posádkou; 

PF 
 

(ii) vyplňuje veškerou požadovanou 
letovou dokumentaci; 

PF/PNF 
 

(iii) zajišťuje ochranu letadla; PF  

(iv) provádí poletové rozbory. PF  

(4) ovládání a dodržování postupů pro činnost systémů: (U) nebo (N) 

(i) sleduje činnost všech systémů; PF/PNF  

(ii) dle potřeby ovládá systémy. PF/PNF  

(5) zvládání mimořádných a nouzových situací: (U) nebo (N) 

(i) zvládání mimořádných a nouzových 
situací; 

PF/PNF 
 

(ii) vyhodnocuje mimořádné podmínky; PF/PNF  

(iii) provádí postup pro mimořádné 
podmínky. 

PF/PNF 
 

(6) komunikace s palubními průvodčími, cestujícími a společností: (U) nebo (N) 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
s palubními průvodčími; 

PF 
 

(i) zajišťuje výměnu příslušných informací 
se společností; 

PF/PNF 
 

(ii) dává oznámení cestujícím, když je to 
vhodné. 

PF 
 

POPIS ZÁSAD ZVLÁDÁNÍ HROZEB A CHYB 

(o) Jeden z modelů který vysvětluje zásady zvládání hrozeb a chyb je model TEM. 

(1) Složky modelu TEM: 
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Z pohledu letových posádek je model TEM tvořen třemi základními složkami: hrozbami, 
chybami a nežádoucími stavy letadla. Model uvažuje, že hrozby a chyby jsou částí 
každodenního leteckého provozu, které musí být zvládány letovými posádkami, protože 
jak hrozby, tak chyby jsou nositelem potenciálu vzniku nežádoucích stavů letadla. 
Letové posádky musí také zvládat nežádoucí stavy letadla, protože jsou nositelem 
potenciálu nebezpečného výsledku. Zvládnutí nežádoucího stavu je důležitou složkou 
modelu TEM, stejně důležitou jako zvládání hrozeb a chyb. Zvládání nežádoucího stavu 
letadla velkou měrou představuje poslední příležitost pro zamezení nebezpečnému 
výsledku a následného zachování zálohy bezpečnosti v letovém provozu. 

(2) Hrozby: 

(i) Hrozby jsou definovány jako události nebo chyby, které nastanou bez přičinění 
letové posádky, zvyšují provozní obtížnost, a které musí být zvládány tak, aby 
byly zachovány zálohy bezpečnosti. Během typického letového provozu musí 
letové posádky zvládnout různé související komplikace. Takové komplikace 
mohou zahrnovat například nepříznivé meteorologické podmínky, letiště 
obklopená vysokými horami, přeplněný vzdušný prostor, nesprávné funkce 
letadla, chyby způsobené jinými lidmi vně pilotního prostoru, jako jsou řídící 
letového provozu, palubní průvodčí nebo pracovníci údržby a tak dále. Model 
TEM považuje tyto obtížnosti za hrozby, protože ty všechny mají potenciál 
negativně ovlivňovat letový provoz snížením záloh bezpečnosti. 

(ii) Některé hrozby mohou být předvídány, pokud jsou letovou posádkou 
předpokládány nebo jí známy. Letové posádky mohou předvídat například 
následky bouřky, pokud budou mít reakci předem připravenou, nebo mohou být 
připraveny na přeplněné letiště tak, že při provádění přiblížení budou věnovat 
maximální pozornost ostatním letadlům. 

(iii) Některé hrozby mohou nastat neočekávaně, jako nesprávná funkce letadla za 
letu, která se stane náhle a bez varování. V tomto případě musí letové posádky 
uplatnit dovednosti a znalosti získané během výcviku a praxe v provozu. 

(iv) Na závěr, některé hrozby nemusí být přímo zřejmé nebo zpozorovatelné 
letovými posádkami věnujícími se činnosti v provozu a k jejich odhalení může 
být třeba bezpečnostního rozboru. Tyto jsou považovány za skryté hrozby. 
Příklady skrytých hrozeb zahrnují otázky návrhu vybavení, optické klamy nebo 
zkrácení doby otočení. 

(v) Bez ohledu na to, zda jsou hrozby předvídané, neočekávané nebo skryté, 
jedním z měřítek účinnosti schopnosti letové posádky zvládat hrozby je, zda 
jsou hrozby odhaleny předem a letová posádka pak na ně může reagovat 
nasazením příslušných protiopatření. 

(vi) Zvládnutí hrozby je stavebním kamenem pro zvládnutí chyby a zvládnutí 
nežádoucího stavu letadla. Ačkoli vazba hrozba – chyba nemusí být nezbytně 
přímočará, ani nemusí být vždy možné stanovit přímý vztah, či vzájemný vztah 
mezi hrozbami, chybami a nežádoucími stavy, archivní údaje ukazují, že špatně 
zvládnuté hrozby jsou obvykle spojeny s chybami letové posádky, které zase 
často mají souvislost s nežádoucími stavy letadla. Zvládnutí hrozby zajišťuje 
maximálně proaktivní způsob zachování zálohy bezpečnosti v letovém provozu, 
odstraněním situací ohrožujících bezpečnost v jejich kořenech. Jako zvladatelé 
hrozeb jsou letové posádky posledním obranným prvkem, který může zamezit 
ovlivnění letového provozu hrozbou. 

(vii) Tabulka 1 představuje příklady hrozeb rozdělených do dvou základních 
kategorií vycházející z modelu TEM. Za hrozby prostředí považujeme ty, které 
vzniknou v důsledku prostředí, ve kterém se letový provoz koná. S některými 
hrozbami prostředí může být počítáno a některé nastanou samovolně, ale 
všechny musí být zvládnuty letovými posádkami v reálném čase. Na druhou 
stranu s organizačními hrozbami mohou letecké organizace pracovat (tj. 
odstranit je nebo alespoň minimalizovat) přímo u zdroje. Organizační hrozby 
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jsou z principu obvykle skryté. Letové posádky pořád zůstávají posledním 
obranným prvkem, ale jsou zde dřívější příležitosti ke zmírnění těchto hrozeb 
samotnými leteckými organizacemi. 

 

Hrozby prostředí Organizační hrozby 

(A) počasí: bouřky, turbulence, námraza, střih 
větru, boční nebo zadní vítr, velmi nízké nebo 
vysoké teploty; 

(B) ATC: provozní přiblížení, ACAS RA/TA, ATC 
příkaz, ATC chyba, ATC jazykové potíže, ATC 
nestandardní frazeologie, změna dráhy ATC, 
komunikace ATIS nebo měrné jednotky 
(QFE/metry); 

(C) letiště: znečištěná nebo krátká dráha; 
znečištěná pojezdová dráha, nedostatek, 
matoucí, vybledlé znaky značení, ptáci, 
prostředky pro označení neprovozu-
schopnosti, složité pozemní navigační 
postupy, letištní stavby; 

(D) terén: vyvýšenina, svah nedostatek 
orientačních bodů nebo „efekt černé díry“; 

(E) ostatní: podobné volací znaky. 

(A) tlak provozu: zpoždění, pozdní přílety nebo 
změny vybavení; 

(B) letadlo: nesprávná funkce letadla, náhodná 
nebo nepravidelná činnost automatizace, 
MEL/CDL; 

(C) kabina: chyba palubního průvodčího, 
příležitostné rozptýlení v kabině, přerušování, 
zabezpečení dveří kabiny; 

(D) údržba: omyl nebo chyba údržby; 

(E) země: omyl pozemní obsluhy, odmrazování 
nebo chyba pozemního personálu; 

(F) odbavení: omyl nebo chyba úředního 
odbavení; 

(G) dokumentace: chyba v příručce, chyba 
v tabulce (grafu); 

(H) ostatní: mimořádná událost v plánování 
posádky. 

Tabulka č. 1 Příklady hrozeb (seznam není vyčerpávající) 
 

(3) Hrozby: 

(i) Chyby jsou definovány jako činnost nebo nečinnost letové posádky, která vede 
k odchylkám od organizačních nebo letových záměrů nebo očekávání letové 
posádky. Nezvládnuté nebo špatně zvládnuté chyby často vedou k nežádoucím 
stavům letadla. Chyby provozního charakteru pak vedou ke snížení záloh 
bezpečnosti a zvyšují pravděpodobnost nepříznivých událostí. 

(ii) Chyby mohou nastat samovolně (tj. bez přímé souvislosti se specifickými, 
zřejmými hrozbami), v souvislosti s hrozbami, nebo jako součást několika po 
sobě jdoucích chyb. Příklady chyb mohou zahrnovat neschopnost dodržet 
parametry stabilizovaného přiblížení, nastavení špatného automatizačního 
režimu, selhání v poskytnutí požadované radiokorespondence nebo chybný 
výklad povolení ATC. 

(iii) Bez ohledu na typ chyby vliv chyby na bezpečnost záleží na tom, zda letová 
posádka odhalí a reaguje na chybu před tím, než vede k nežádoucímu stavu 
letadla a potenciálně nebezpečnému výsledku. To je důvod, proč je jedním 
z cílů TEM porozumět problematice zvládání chyby (tj. odhalení a reakci), spíše 
než se soustředit pouze na příčinnou souvislost chyby (např. příčina a 
způsobení). Z bezpečnostního pohledu provozní chyby, které jsou včasně 
odhaleny a je na ně ihned reagováno (např. jsou řádně zvládnuty), jsou chyby, 
které nevedou k nežádoucím stavům letadla, nesnižují zálohy bezpečnosti 
v letovém provozu, a tak se stávají provozně bezvýznamné. Navíc ke své 
bezpečnostní hodnotě, řádné zvládání chyby reprezentuje příklad úspěšné 
lidské výkonnosti představující jak hodnotu učení, tak výcviku. 

(iv) Zjišťování, jak jsou chyby zvládnuty, je pak velmi důležité, ne-li více, než 
zjišťování převládajícího typu chyb. Je důležité zjišťovat, jestli, kdy a kým byly 
chyby odhaleny, reakce po odhalení chyb a následků chyb. Některé chyby jsou 
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rychle odhaleny a vyřešeny, ty se pak stávají provozně bezvýznamné, zatímco 
jiné zůstávají neodhalené nebo špatně zvládnuté. Špatně zvládnutá chyba je 
definována jako chyba, která je spojená s nebo způsobuje další chybu nebo 
nežádoucí stav letadla. 

(v) Tabulka 2 představuje příklady chyb rozdělených do tří základních kategorií 
vycházející z modelu TEM. V pojetí TEM musí být chyby „pozorovatelné“, 
a proto model TEM používá „primární schopnost reakce“ jako základ pro 
definování kategorie chyby. 

(vi) Model TEM třídí chyby podle primární schopnosti reakce pilota nebo letové 
posádky v okamžiku, kdy k chybě došlo. Tedy, aby byla chyba klasifikována 
jako chyba v ovládání letadla, pilot nebo letová posádka musí být schopni 
reagovat ovládáním letadla (např. pomocí ovládacích prvků, automatizace nebo 
systémů). Aby byla chyba klasifikována jako chyba procedurální, pilot nebo 
letová posádka musí být schopni reagovat změnou postupu (např. pomocí 
seznamů kontrol povinných úkonů; SOP atd.). Aby byla chyba klasifikována 
jako chyba komunikace, pilot nebo letová posádka musí být schopni reagovat 
komunikací s lidmi (s ATC; pozemním personálem; ostatními členy posádky 
atd.). 

(vii) Chyby ovládání letadla, procedurální chyby a chyby komunikace mohou být 
neúmyslné nebo mohou být následkem úmyslného nevyhovění. Podobně, 
uvažování v rovině odborné způsobilosti (např. nedostatek dovedností nebo 
znalostí, nedostatky v systému výcviku) mohou být zdrojem všech tří kategorií 
chyb. Za účelem zachovat jednoduchý přístup a předejít nedorozumění 
nepovažuje model TEM úmyslné nevyhovění a nedostatečnou odbornou 
způsobilost za zvláštní kategorie chyb, ale spíš jako podskupiny tří hlavních 
kategorií chyb. 

 

Chyby v ovládání (A) ruční obsluha, ovládací prvky: vertikální, příčné nebo odchylky v rychlosti, 
nesprávné nastavení vztlakových klapek nebo aerodynamických brzd, 
zpětného tahu nebo výkonu; 

(B) automatizace: nesprávná nadmořská výška, rychlost, kurz, nastavení 
automatického ovládání přípustí motoru, provedení nesprávného režimu 
nebo nesprávné postupy; 

(C) systémy, rádio, přístroje: nesprávné sady, nesprávné použití 
protinámrazového systému, nesprávné nastavení výškoměru a spínačů 
paliva, nesprávný index na ukazateli rychlosti, nesprávné nastavení 
radiového kmitočtu; 

(D) pozemní navigace: odbočení na špatnou pojezdovou dráhu nebo dráhu, 
příliš rychlé pojíždění, opomenutí vyčkávat nebo minutí pojezdové dráhy 
nebo dráhy. 

Procedurální chyby (A) SOP: opomenutí křížové kontroly vstupů do automatizačních systémů; 

(B) seznamy kontrol: špatné porozumění a reakce; vynechání bodů, provedení 
seznamů kontrol povinných úkonů pozdě nebo ve špatném okamžiku; 

(C) letová sdělení: opomenutí nebo nesprávná sdělení letové informace mezi 
piloty; 

(D) předletové instruktáže: opomenutí předletové instruktáže, vynechání bodů; 

(E) dokumentace: špatná hmotnost a vyvážení, informace o palivu, ATIS nebo 
špatný záznam informace o povolení, chybně vyložené položky 
v dokumentaci, nesprávné záznamy v zápisníku letů, nesprávné použití 
postupů MEL. 
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Chyby komunikace (A) posádka k osobám mimo kabinu: opomenutí volání, chybné výklady 
pokynů, potvrzení zpráv jejich nesprávným opakováním („read-back“), 
špatná interpretace povolení, pojezdové dráhy, nástupního mostu nebo 
dráhy; 

(B) pilot k pilotovi: nedorozumění nebo nesprávný výklad v rámci posádky. 

Tabulka č. 2 Příklady chyb (seznam není vyčerpávající) 
 

(4) Nežádoucí stavy letadla: 

(i) Nežádoucí stavy letadla jsou letovou posádkou způsobené polohy letadla nebo 
rychlostní odchylky, nesprávně použité ovládací prvky nebo nesprávně 
nakonfigurované systémy mající za následek snížení zálohy bezpečnosti. 
Nežádoucí stavy letadla, které jsou následkem neúčinného zvládání hrozby 
nebo chyby mohou vést k ohrožujícím situacím a snížení záloh bezpečnosti 
v letovém provozu. Nežádoucí stavy letadla musí být, vzhledem k jejich povaze 
blízké incidentu nebo nehodě, zvládnuta letovými posádkami.  

(ii) Příklady nežádoucích stavů letadla mohou zahrnovat zařazení se na 
nesprávnou dráhu během přiblížení na přistání, překročení rychlosti omezené 
ATC během přiblížení nebo dlouhé přistání na krátké dráze vyžadující 
maximální brzdění. Události, jako jsou nesprávné funkce vybavení nebo chyby 
řídícího ATC, mohou také snižovat zálohy bezpečnosti v letovém provozu, ale 
ty mohou být považovány za hrozby. 

(iii) Nežádoucí stavy mohou být zvládnuty účinně, se zachováním zálohy 
bezpečnosti, nebo mohou reakce letové posádky vyvolat další chybu, incident 
nebo nehodou. 

(iv) Tabulka 3 představuje příklady nežádoucích stavů letadla, rozdělených do tří 
základních kategorií vycházejících z modelu TEM. 

 

Ovládání letadla (A) řízení letadla (poloha); 

(B) vertikální nebo příčné odchylky nebo odchylky rychlosti; 

(C) zbytečný průlet mraky; 

(D) neoprávněné narušení vzdušného prostoru; 

(E) překročení omezení letadla; 

(F) nestabilní přiblížení; 

(G) pokračování v přistávání po nestabilním přiblížení; 

(H) přistání dlouhé, s vyplaváním, tvrdé nebo mimo osu. 

Pozemní navigace (A) pojíždění ke špatné pojezdové dráze nebo dráze; 

(B) špatná pojezdová dráha, odbavovací plocha, nástupní most nebo 
vyčkávací místo; 

Nesprávné konfigurace letadla (A) nesprávná konfigurace systémů; 

(B) nesprávná konfigurace ovládacích prvků; 

(C) nesprávná konfigurace automatizace; 

(D) nesprávná konfigurace motoru; 

(E) nesprávná konfigurace hmotnosti a vyvážení. 

Tabulka č. 3 Příklady nežádoucích stavů letadla (seznam není vyčerpávající) 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

491 

(v) Důležitým bodem učení a výcviku letových posádek je včasný přechod ze 
zvládání chyb do zvládání nežádoucího stavu letadla. Příklad může být 
následující: letová posádka zvolí špatné přiblížení ve FMC. Následně během 
křížové kontroly před fixem konečného přiblížení FAF zjistí chybu. Nicméně 
místo použití základního režimu (např. kurzu) nebo ručního řízení letu na 
požadované trati, se oba členové letové posádky začnou snažit 
přeprogramovat správný přístup pro dosažení FAF. Následkem toho letadlo 
„přeletí“ kurzový maják ILS, pozdě klesá a přejde na nestabilní přiblížení. To by 
byl příklad letové posádky „uzavřené“ do zvládání chyb, spíše než přecházející 
do zvládání nežádoucího stavu letadla. Použití modelu TEM pomáhá ve 
vzdělávání letových posádek tak, že když je letadlo v nežádoucím stavu, 
základním úkolem letové posádky je zvládnutí nežádoucího stavu letadla místo 
zvládání chyb. To také ukazuje, jak je snadné ustrnout ve fázi zvládání chyb. 

(vi) Také z pohledu učení a výcviku je důležité stanovit jasné rozhraní mezi 
nežádoucím stavem letadla a výsledky. Nežádoucí stavy letadla jsou 
přechodné stavy mezi normálním provozním stavem (např. stabilní přiblížení) 
a výsledkem. Výsledky jsou na druhou stanu konečnými stavy, nejvíce pak, 
když se stanou událostmi, podléhají povinnosti hlášení (např. incidenty 
a nehody). Příklad by mohl být následující: stabilní přiblížení (normální provozní 
stav) se promění na nestabilní přiblížení (nežádoucí stav letadla), které má za 
následek výjezd z dráhy (výsledek). 

(vii) Výcvik a důsledky tohoto rozlišování v nápravných opatřeních jsou významné. 
Zatímco na stupni nežádoucího stavu letadla má letová posádka možnost, 
prostřednictvím příslušného TEM, znovu navrátit situaci směřující k normálnímu 
provoznímu stavu, a obnovit tak zálohy bezpečnosti. Jakmile se nežádoucí stav 
letadla stane výsledkem, změna situace, návrat k normálnímu provoznímu 
stavu a obnova záloh bezpečnosti už není možná. 

(5) Protiopatření:  

(i) Letové posádky musí jako součást normálního plnění svých provozních 
povinností uplatňovat protiopatření, která zamezí hrozbám, chybám 
a nežádoucím stavům letadla snižujícím zálohy bezpečnosti v letovém provozu. 
Příklady protiopatření mohou zahrnovat seznamy kontrol povinných úkonů, 
předletové instruktáže, letová sdělení a SOP, stejně jako osobní strategie 
a taktiky. Letové posádky věnují významné množství času a sil uplatňování 
protiopatření zajišťujících zálohy bezpečnosti během letového provozu. 
Empirická pozorování během výcviku a kontroly naznačují, že až 70 % činností 
letových posádek mohou být činnosti související s protiopatřeními. 

(ii) Všechna protiopatření jsou nezbytně činnostmi letové posádky. Nicméně 
některá protiopatření k hrozbám, chybám a nežádoucím stavům letadla, která 
letové posádky uplatňují, jsou založena na „pevných“ zdrojích zajištěných 
leteckým systémem. Tyto zdroje jsou v systému zavedeny ještě před tím, než 
se letové posádky hlásí do služby, a jsou proto považovány za systémová 
protiopatření. Následovat mohou příklady „pevných“ zdrojů, které letové 
posádky uplatňují jako systémová protiopatření: 

(A) ACAS; 

(B) TAWS; 

(C) SOP; 

(D) seznamy kontrol povinných úkonů; 

(E) předletové instruktáže; 

(F) výcvik; 

(G) apod. 
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(iii) Ostatní protiopatření více souvisí přímo s lidským přispěním k bezpečnosti 
letového provozu. Jsou to osobní strategie a taktiky, individuální a kolektivní 
protiopatření, která typicky zahrnují prodiskutované dovednosti, znalosti 
a přístupy vyvinuté výcvikem lidské výkonnosti, nejvíce výcvikem optimalizace 
činnosti posádky (CRM). Jsou zde v zásadě tři kategorie individuálních 
a kolektivních protiopatření: 

(A) plánování protiopatření: nezbytné pro zvládání očekávaných 
a neočekávaných hrozeb; 

(B) provedení protiopatření: nezbytné pro odhalení chyby a reakce na 
chybu; 

(C) přezkoumání protiopatření: nezbytné pro zvládání měnících se 
podmínek letu. 

(iv) Zdokonalené TEM je výsledkem spojení systémových a individuálních 
a kolektivních protiopatření. Tabulka 4 představuje podrobné příklady 
individuálních a kolektivních protiopatření. Další informace o protiopatřeních 
jsou uvedena v příkladech návodu pro hodnocení splnění konečných 
výcvikových cílů (PANS-TRG, Chapter 3, Attachment B) a v dokumentu ICAO 
Line Operations Safety Audit (LOSA) (Doc 9803). 

 

Plánování protiopatření 

Předletová instruktáž 
SOP 

Požadovaná předletová instruktáž 
byla interaktivně a provozně 
důkladná. 

(A) Stručná, ne zbrklá a splňující 
požadavky SOP; 

(B) Rozhodující faktory byly 
stanoveny. 

Stanovené plány Plány provozu a rozhodnutí byly 
oznámeny a potvrzeny. 

Sdílené pochopení ohledně plánů – 
„každý stejného názoru“. 

Určení pracovního 
zatížení 

Role a odpovědnosti byly 
definovány pro normální 
a mimořádné situace. 

Určení pracovního zatížení byla 
oznámena a potvrzena. 

Zvládání nahodilosti Členové posádky rozvinuli účinné 
strategie zvládání hrozeb směrem 
k bezpečnosti. 

(A) Hrozby a jejich následky byly 
předvídány; 

(B) Použité všechny dostupné zdroje 
k zvládání hrozeb. 

Provedení protiopatření 

Sledování a křížová 
kontrola 

Členové posádky aktivně sledovali 
a křížově kontrolovali systémy a 
ostatní členy posádky. 

Poloha letadla, nastavení a činnosti 
posádky byly ověřeny. 

Zvládání pracovního 
zatížení 

Provozní úkoly byly upřednostněny 
a řádně zvládnuty k ovládnutí 
primárních letových povinností. 

(A) Vyhnutí se fixaci úkolu; 
(B) Pracovní přetížení nebylo 

umožněno. 

Zvládání automatizace Automatizace byla řádně zvládnuta 
k vyvážení situačního a pracovního 
zatížení. 

(A) O nastavení automatizace byli 
poučeni ostatní členové; 

(B) Účinné techniky obnovy od 
nepravidelnosti automatizace. 

Přezkoumání protiopatření 

Vyhodnocení a úprava 
plánů 

Stávající plány byly přezkoumány a 
upraveny, bylo-li to nezbytné. 

Rozhodnutí posádky a činnosti byly 
otevřeně rozebrány k ujištění se, že 
stávající plán byl nejlepším plánem. 

Dotazy Členové posádky kladli otázky 
k vyšetření a/nebo objasnění 
současných plánů činnosti. 

Členové posádky se neobávají 
vyjádřit nedostatek znalostí – přístup 
„nepovažovali nic za jisté“. 
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Asertivita Členové posádky uvedli rozhodující 
informace nebo řešení s přísluhou 
naléhavostí. 

Členové posádky mluvili nahlas bez 
váhání. 

Tabulka 4. Příklady individuálních a kolektivních protiopatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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AMC 1 k Dodatku 6 Modulární výcvikový kurz pro získání IR 

(a) Výuka teoretických znalostí může být prováděna ATO, která provádí výuku teoretických znalostí 
pouze v případě, že HT této organizace provádí dohled nad danou částí kurzu. 

(b) 150 hodin výuky může zahrnovat práci na učebně, interaktivní video, obrazovou prezentaci 
nebo prezentaci s magnetofonem, studijní koutky, počítačový výcvik a jiná média ve vhodném 
poměru, která byla schválena příslušným úřadem. Schválené kurzy dálkového studia 
(korespondenční) mohou být také nabízeny jako součást kurzu. 

 

AMC 2 k Dodatku 6 Modulární výcvikový kurz pro získání IR 

LETOUNY 

MODUL ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ VÝCVIKOVÉHO KURZU 

(a) Tento 10hodinový modul je zaměřený na základy létání výhradně s orientací podle přístrojů, 
včetně simulovaného snížení počtu přístrojů na přístrojové desce a vybrání nezvyklých letových 
poloh. 

(b) Všechny úlohy mohou být vykonány na FNPT I nebo II nebo na FFS, maximálně 5 hodin. 
Jestliže výcvik letu podle přístrojů probíhá za VMC, měly by být pro žáka použity vhodné 
prostředky pro simulování IMC. 

(c) BITD může být použito v následujících úlohách: 1, 2, 3, 4, 6 a 8. 

(d) Použití BITD je podmíněno následujícím: 

(1) výcvik by měl být ukončen úlohami na letounu; 

(2) musí být k dispozici záznam údajů z letu; a 

(3) výuku by měl provádět FI(A) nebo IRI(A). 

ÚLOHY 

(e) Úloha 1: 

(1) základní létání podle přístrojů bez vnější orientace; 

(2) horizontální let; změny výkonu pro zrychlení, nebo zpomalení;  

(3) udržování přímého a vodorovného letu;  

(4) zatáčky při letu v hladině s náklonem 15° a 25° vlevo a vpravo;  

(5) nalétnutí předem stanovených kurzů. 

0:30 hodin 

(f) Úloha 2: 

(1) opakování úlohy 1;  

(2) navíc stoupání a klesání, udržování kurzu a rychlosti, přechod 
do horizontálního letu;  

(3) stoupavé a klesavé zatáčky. 

0:45 hodin 

(g) Úloha 3: 

Postup podle přístrojů: 
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(1) zahájení úlohy, zpomalení na rychlost přiblížení, vztlakové 
klapky pro konfiguraci přiblížení; 

(2) počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo vpravo); 

(3) nalétnutí na opačný kurz, udržování nového kurzu po dobu 
1 min.; 

(4) standardní zatáčka, vysunutí podvozku, klesání 500 ft/min; 

(5) nalétnutí na počáteční kurz, udržování klesání 500 ft/min 
a nového kurzu po dobu 1 minuty; 

(6) přechod do horizontálního letu, 1000 ft pod počáteční letovou 
hladinou; 

(7) zahájení opakování okruhu; a  

(8) stoupání při nejlepší stoupací rychlosti. 

0:45 hodin 

(h) Úloha 4: 

Opakování úlohy 1 a ostré zatáčky s náklonem 45°, vybrání nezvyklých 
letových poloh. 

0:45 hodin 

(i) Úloha 5: 

Opakování úlohy 4. 0:45 hodin 

(j) Úloha 6: 

(1) radionavigace s využitím VOR, NDB nebo, je-li dostupný, VDF;  

(2) nalétnutí předem stanoveného QDM, QDR. 

0:45 hodin 

(k) Úloha 7: 

Opakování úlohy 1 a vybrání nezvyklých letových poloh. 0:45 hodin 

(l) Úloha 8: 

(1) opakování úlohy 1; 

(2) zatáčky, změna hladiny a vybrání nezvyklých letových poloh se 
simulovanou poruchou umělého horizontu nebo směrového 
setrvačníku. 

0:45 hodin 

(m) Úloha 9: 

Rozpoznání a vybrání počínajícího a plného pádu. 0:45 hodin 

(n) Úloha 10: 

Opakování úloh 6, 8 a 9. 3:30 hodin 
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OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ MODULU ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 
 

OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ MODULU ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

 

Příjmení pilota:  Jméno (a):  

Typ průkazu způsobilosti:  Číslo: Stát: 

Hodiny letového výcviku 
provedeného na SE 
letounu: 

 nebo Hodiny letového 
výcviku 
provedeného na 
ME letounu: 

 

Hodiny letového výcviku 
provedeného na FSTD 
(maximálně 5 hod.): 

  

 Podpis žadatele: 
 
 

 

Uspokojivé ukončení modulu základů letu podle přístrojů podle požadavků se osvědčuje níže: 
 

VÝCVIK 

Výcvik modulu základů letu podle přístrojů byl absolvován v období: 
 

Od: Do: V: ATO 
 
 

Místo a datum: 
 
 

Podpis vedoucího výcviku: 

Typ a číslo průkazu způsobilosti a stát vydání: 
 
 

Jméno(a) oprávněného instruktora (velkými 
písmeny): 
 
 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 

 



Příloha k rozhodnutí výkonného ředitele č. 2011/016/R 

497 

AMC 3 k Dodatku 6  Modulární výcvikový kurz pro získání IR 

VZDUCHOLODĚ 

MODUL ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ VÝCVIKOVÉHO KURZU 

(a) Tento 10hodinový modul je zaměřený na základy létání výhradně s orientací podle přístrojů, 
včetně simulovaného snížení počtu přístrojů na přístrojové desce a vybrání nezvyklých letových 
poloh. 

(b) Všechny úlohy mohou být vykonány na FNPT I nebo II nebo na FFS, maximálně 5 hodin. 
Jestliže výcvik letu podle přístrojů probíhá za VMC, měly by být pro žáka použity vhodné 
prostředky pro simulování IMC. 

(c) BITD může být použito v následujících úlohách: 1, 2, 3, 4, 6 a 8. 

(d) Použití BITD je podmíněno následujícím: 

(1) výcvik by měl být ukončen úlohami na vzducholodi; 

(2) musí být k dispozici záznam údajů z letu; a 

(3) výuku by měl provádět FI(As) nebo IRI(As). 

ÚLOHY 

(e) Úloha 1 

(1) základní létání podle přístrojů bez vnější orientace; 

(2) horizontální let; 

(3) udržování přímého a vodorovného letu;  

(4) zatáčky při letu v hladině vlevo a vpravo;  

(5) nalétnutí předem stanovených kurzů. 

0:30 hodin 

(f) Úloha 2: 

(1) opakování úlohy 1; navíc stoupání a klesání; 

(2) udržování kurzu a rychlosti; 

(3) přechod do horizontálního letu; 

(4) stoupavé a klesavé zatáčky. 

0:45 hodin 

(g) Úloha 3: 

Postup podle přístrojů: 

(1) zahájení úlohy, zpomalení na rychlost přiblížení, konfigurace pro 
přiblížení; 

(2) počáteční standardní zatáčka (vlevo nebo vpravo); 

(3) nalétnutí na opačný kurz, udržování nového kurzu po dobu 
1 min.; 

(4) standardní zatáčka, klesání s danou rychlostí (např. 500 ft/min); 

(5) nalétnutí na počáteční kurz, udržování klesání (např. 500 ft/min) 
a nového kurzu po dobu 1 minuty; 

0:45 hodin 
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(6) přechod do horizontálního letu, (např. 1000 ft pod počáteční 
letovou hladinou); 

(7) zahájení opakování okruhu; 

(8) stoupání při nejlepší stoupací rychlosti. 

(h) Úloha 4: 

(1) opakování úlohy 1; 

(2) vybrání nezvyklých letových poloh. 

0:45 hodin 

(i) Úloha 5: 

Opakování úlohy 4. 0:45 hodin 

(j) Úloha 6: 

(1) radionavigace s využitím VOR, NDB nebo, je-li dostupný, VDF;  

(2) nalétnutí předem stanoveného QDM, QDR. 

0:45 hodin 

(k) Úloha 7: 

(1) opakování úlohy 1; 

(2) vybrání nezvyklých letových poloh. 

0:45 hodin 

(l) Úloha 8: 

(1) opakování úlohy 1; 

(2) zatáčky, změna hladiny a vybrání nezvyklých letových poloh se 
simulovanou poruchou umělého horizontu nebo směrového 
setrvačníku. 

0:45 hodin 

(m) Úloha 9: 

Opakování úloh (6) a (8). 4:15 hodin 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ MODULU ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 
 

OSVĚDČENÍ O UKONČENÍ MODULU ZÁKLADŮ LETU PODLE PŘÍSTROJŮ 

 

Příjmení pilota:  Jméno(a):  

Typ průkazu způsobilosti:  Číslo: Stát: 

Hodiny letového výcviku 
provedeného na 
vzducholodi: 

 

Hodiny letového výcviku 
provedeného na FSTD 
(maximálně 5 hod.): 

  

 Podpis žadatele: 
 
 

 

Uspokojivé ukončení modulu základů letu podle přístrojů podle požadavků se osvědčuje níže: 
 

VÝCVIK 

Výcvik modulu základů letu podle přístrojů byl absolvován v období: 
 

Od: Do: V: ATO 
 
 

Místo a datum: 
 
 

Podpis vedoucího výcviku: 

Typ a číslo průkazu způsobilosti a stát vydání: 
 
 

Jméno(a) oprávněného instruktora (velkými 
písmeny): 
 
 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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GM 1 k Dodatku 7 Zkouška dovednost pro získání IR 

Pro zkoušku dovedností je vícemotorový letoun s tahem motorů v ose letounu považován za 
jednomotorový letoun. 

 

AMC 1 k Dodatku 7 Zkouška dovednost pro získání IR 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY PRO ZKOUŠKU DOVEDNOSTI A PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI PRO ZÍSKÁNÍ LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR 
 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY 
ZKOUŠKA DOVEDNOSTI A PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZÍSKÁNÍ LAPL, 
BPL, SPL, PPL, CPL, IR  

Příjmení žadatele:  

Jméno(a) žadatele:  LAPL: A  H      B  S  

Podpis žadatele:  BPL:   SPL:  

Typ průkazu způsobilosti*:  PPL: A  H        As  

Číslo průkazu způsobilosti*:  CPL: A  H        As  

Stát:  IR:    A  H        As  

1 Údaje o letu 

Skupina, třída a typ letadla: Registrace: 

Letiště nebo místo: Čas vzletu: Čas přistání: Doba letu: 

    

    

    

    

   Celková doba letu: 

2 Výsledky zkoušky 

Údaje o zkoušce dovednosti: 
 
 
 

Uspěl  Neuspěl  Částečně uspěl  

3 Poznámky 

 

 

 

 

 

 

Místo a datum:  

Číslo osvědčení examinátora*: Typ a číslo průkazu způsobilosti: 

Podpis examinátora: Jméno(a) velkými písmeny: 

* je-li použitelné 
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AMC 1 k Dodatku 9 Výcvik, zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro 
získání MPL, ATPL, typové a třídní klasifikace a přezkoušení odborné 
způsobilosti pro IR 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY 

Je-li to použitelné, tento formulář slouží také jako osvědčení o dokončení kurzu typové klasifikace pro 
ZFTT. 
 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A ZPRÁVY 
VÝCVIK, ZKOUŠKA DOVEDNOSTI A PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZÍSKÁNÍ 
ATPL, MPL, TYPOVÉ KLASIFIKACE 
LETOUNY (A) A VRTULNÍKY (H) 

Příjmení žadatele: Letadlo: SE-SP: A  H  ME-SP: A  H  

Jméno žadatele:  SE-MP: A  H  ME-MP: A  H  

Podpis žadatele: Provoz: SP  MP  

Typ již drženého průkazu 
způsobilosti: 

Kontrolní seznam 
povinných údajů: Záznam výcviku:  Typová kvalifikace:  

 Zkouška dovednosti:  Třídní kvalifikace:  Číslo průkazu způsobilosti: 

 IR:  

Stát vydání průkazu způsobilosti: 
 

Přezkoušení odborné 
způsobilosti:  

ATPL:  MPL:  

 

1 Teoretický výcvik pro vydání typové nebo třídní klasifikace absolvovaný v době  

Od: Do: V: 

Získané hodnocení: % (nad 75% uspěl): Typ a číslo průkazu způsobilosti: 

Podpis HT: Jméno velkými písmeny: 

2 FSTD 

FSTD (typ letadla): 3 nebo více os: ANO  NE  Připraven pro provoz 
a používán: 

Výrobce FSTD: Pohyb nebo systém: Vizuální prostředek: 
ANO  NE  

Provozovatel FSTD: FSTD ID kód: 

Celková doba výcviku v řízení: Přístrojová přiblížení na letištích do nadmořské výšky 
rozhodnutí nebo výšky rozhodnutí: 

Místo, datum a čas: Typ a číslo průkazu způsobilosti: 

Instruktor typové kvalifikace  Instruktor třídní kvalifikace ......................instruktor  

Podpis instruktora: Jméno velkými písmeny: 

3 Letový výcvik: v letadle  na FSTD (pro ZFTT)  

Typ letadla: Registrace: Doba letu v řízení: 

Vzlety: Přistání: Letiště nebo místa výcviku (vzlety přiblížení 
a přistání): 

Čas vzletu: Čas přistání: 

Místo a datum: Typ a číslo průkazu způsobilosti: 

Instruktor typové kvalifikace  Instruktor třídní kvalifikace  

Podpis instruktora: Jméno velkými písmeny: 
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4 Zkouška dovednosti  Přezkoušení odborné způsobilosti  

Údaje o zkoušce dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti: 
 
 

Letiště nebo místo: Celková doba letu: 

Čas vzletu: Čas přistání: 

Uspěl  Neuspěl  Důvody, proč neuspěl: 

Místo a datum: SIM nebo registrace letadla: 

Číslo osvědčení examinátora (je-li použitelné): Typ a číslo průkazu způsobilosti: 

Podpis examinátora: Jméno velkými písmeny: 

 

 

AMC 2 k Dodatku 9  Výcvik, zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro 
získání MPL, ATPL, typové a třídní kvalifikace a přezkoušení odborné 
způsobilosti pro IR 

VÝCVIK, ZKUŠKA DOVEDNOSTI A PŘEZKOUŠENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI: SP LETOUNY 

Oddíl 3.B obsahu výcviku a zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro SP letouny, 
který je obsažen v Dodatku 9.B, by měl zahrnovat výcvik přiblížení okruhem, po přiblížení IFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
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