From:
Sent: Thursday, December 31, 2020 7:12 PM
To: ................ .........@caa.cz>
Subject: Test pilota dronu
UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva pochází ze zdroje mimo ÚCL. Neklikejte na odkazy či přílohy, pokud si nejste jisti
obsahem a odesílatelem.

Zdravím,tak jsem to našel,tak to zhodnoťte,zda je to legální nebo ne.Změnil to na blog,proto
to na normálnídatazynic nenašlo.Doufám,že mě ovšem nikde nebudete uvádět,to bych
nerad.I

Testové otázky k výcviku pilota bezpilotních letounů
Jaký systém osvětlení musí být na bezpilotním letadle zastavěn pro noční lety?
- Červená / zelená světla.
- Zelené stroboskopické světlo.
- Bílé stroboskopické světlo.
- Žluté / červené stroboskopické světlo.
Která z následujících možností pro provoz UAS označených třídou C0 v podkategorii A1 je
pravdivá?
- Dálkově řídící pilot může přelétat nad shromážděním lidí a nad nezapojenými osobami.
- Dálkově řídící pilot nepřelétává shromáždění lidí, a musí důvodně očekávat, že nebude
přelétávat žádné nezapojené osoby.
- Dálkově řídící pilot může přelétat nezapojené osoby, ale nikdy shromáždění lidí.
- Dálkově řídící pilot může přelétat shromáždění lidí a od nezapojených osob musí dodržovat
vodorovnou vzdálenost alespoň 30 m.

Pro zájemce o pomoc při vyplňování “Žádosti o absolvování výcviku pilota bezpilotních
letounů” pošlete částku 500 Kč na číslo účtu 1136610013/3030. Do zprávy pro příjemce
uveďte tyto údaje z občanského průkazu:
Jméno, Příjmení, Datum narození, Obec narození, Ulice a čp, Město, PSČ, Kontaktní email a
telefon.
Provedu kontrolu Žádosti o registraci a v případě, že nebudete spokojení s výsledkem Žádosti,
tak vrátím obratem peníze.
Zasláním údajů pro kontrolu formuláře se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu
GDRP, čl. 7.
EDIT2: PDF se správnými odpověďmi mi snědl pes, nemám ho a nemůžu ho poslat do mailu.
Česká Spořitelna má omezený počet znaků ve zprávě pro příjemce, napište mi prosím
komentář, abych měl možnost Vás kontaktovat pro upřesnění údajů.
Nespárované platby do 24 hodin vracím.

Momentálně nejsem schopný dohledat
platbu, email není zveřejňován, děkuji!

napište mi prosím komentář, že jste poslal

